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Detentora de vasto currículo académico em Metodologia do Ensino da Literatura Portuguesa e do 
Português como Língua Materna, 2ª Língua e Língua Estrangeira, bem como na área do Património 
Oral, Estudos do Género e Multiculturalismo, Graça Castanho possui um pós-doutoramento, 
realizado na Harvard University, com uma investigação sobre o ensino do Português em 
Moçambique, doutoramento na Universidade do Minho com uma tese sobre o Ensino da Leitura 
através do Currículo, mestrado na Lesley University, tendo apresentado o 1º trabalho de 
investigação realizado nas Escolas Oficiais Portuguesas dos EUA, e licenciatura em Línguas 
Modernas Português-Inglês na Universidade dos Açores. 

Para além da docência exercida na Universidade dos Açores desde 1995, Graça Castanho conta com 
uma carreira profissional pautada por experiências ricas e diversificadas, nos diferentes níveis de 
escolaridade e em várias áreas de intervenção social, quer no país quer na diáspora lusa. Foi, na 
Embaixada de Portugal em Washington DC, Conselheira para o Ensino Português nos EUA e 
Bermuda, 1ª Coordenadora do Plano Nacional de Leitura, a convite do então Ministro da Educação, 
Professor David Justino, Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Co-
Fundadora e Presidente do Instituto de Educação e Ensino, autora e coordenadora do suplemento 
"A Língua Portuguesa em Destaque" do jornal Açoriano Oriental, formadora credenciada pelo 
Conselho Científico da Formação Contínua, desde 1993, nas seguintes áreas: Português/Língua 
Portuguesa, Literaturas (portuguesa, infantil e juvenil), Pedagogia e Didáctica, Concepção e 
Organização de Projectos Educativos, Didáctica Geral, Didáctica do Português, Práticas de avaliação 
do rendimento escolar e Ensino do Português no Estrangeiro. 

A sua estreita ligação aos EUA, Bermuda, Canadá, Brasil e países africanos de língua portuguesa têm 
permitido a Graça Castanho contactos a diversos níveis com as populações-alvo da intervenção da 
Direcção Regional das Comunidades, nomeadamente os emigrantes, imigrantes e regressados. A 
título de exemplo, com efeito, Graça Castanho foi, em 1996, responsável científica pela elaboração 
do programa de língua e cultura portuguesas a oferecer aos deportados, oriundos dos EUA e 
Canadá, apoiados pelo Centro Paroquial da Freguesia de S. José, Ponta Delgada, tendo em 1997, em 
resultado de investigação realizada junto deste grupo, apresentado uma comunicação em Bruxelas 
sobre o percurso académico dos deportados açorianos nos países de acolhimento. Como Vereadora 
da Cultura da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Graça Castanho, em 1998, organizou a I Semana 
Multicultural dos Açores (e crê-se que a primeira de Portugal), na qual participaram todas as 
comunidades estrangeiras radicadas no arquipélago no vasto programa de actividades que incluiu 
palestras nas escolas sobre os países e comunidades imigrantes, exposição de artefactos das 
comunidades estrangeiras, visitada pelas escolas de S. Miguel, expressão artística (música, dança, 
artesanato, "a hora do conto" de histórias de várias nações) e jantar multicultural. 

A defesa intransigente das comunidades açorianas espalhadas pelo mundo, dos direitos das 
mulheres, do direito à educação, dos princípios de cidadania e multiculturalidade, já levaram a 
Directora Regional a mais de uma dezena de países onde, em congressos da especialidade, se tem 
debruçado sobre estas temáticas. Autora de literatura infanto-juvenil e de livros e artigos da 
especialidade; palestrante em mais de uma centena de congressos, fóruns e simpósios; Visiting 



Post-doctoral Scholar, na Harvard Graduate School of Education; formadora de docentes de língua, 
literatura e cultura portuguesas em Portugal e na diáspora; investigadora da presença açoriana e da 
língua portuguesa no mundo lusófono; orientadora de teses de mestrado e doutoramento no país e 
no estrangeiro; docente universitária de licenciaturas e de mestrados, Graça Castanho é, sem 
dúvida, uma profunda conhecedora das comunidades que, agora, foi chamada a servir. 
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