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Cronologia

País-sede do Centro Cultural
ou Núcleo de Estudos Brasileiros

Ano de criação

Argentina

1954

Bolívia

1958

Chile

1960

Itália

1961

Peru

1962

Barcelona

1963

Guiana

1970

Paraguai

1974

México

1975

Suriname

1983

El Salvador

1986

Cabo Verde

1986

Nicarágua

1987

Guiné-Bissau

1988

Moçambique

1989
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País-sede do Centro Cultural
ou Núcleo de Estudos Brasileiros

Ano de criação

Uruguai (Rio Branco)

1991

Finlândia

2001

Angola

2003

Uruguai (Artigas)

2005

Haiti

2006

Panamá

2008

São Tomé e Príncipe

2008

República Dominicana

2009

África do Sul

2009

Paquistão

2011

Líbano

2011

Guatemala

2012

Guiné Equatorial

2012

Israel

2014
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Apresentação da obra

O Ministério das Relações Exteriores, por
meio do Departamento Cultural, lança a presente publicação com o objetivo de resgatar a
história dos Centros Culturais Brasileiros e dos
Núcleos de Estudos Brasileiros, alguns dos quais
estabelecidos em meados do século XX, e que,
atualmente, estão espalhados por 28 países.
Os Centros Culturais Brasileiros são unidades de ensino da língua portuguesa e de difusão
da cultura brasileira que, apesar de terem uma
sede e um corpo de funcionários, funcionam
como extensões de Embaixadas e Consulados.
Já os Núcleos de Estudos Brasileiros são cursos
de português ofertados por Representações Diplomáticas brasileiras no exterior. As unidades
funcionam como janelas para o mundo, na medida em que expõem ao público estrangeiro os
valores, crenças e comportamentos dos brasileiros, e fundamentam o sentido de brasilidade,
perpetuado por meio da língua.

7

A inspiração para este livro surgiu do desejo de divulgar
informações relevantes sobre o papel das unidades como parte
das políticas culturais do Brasil no exterior, para disseminar a
língua portuguesa e fortalecer a cultura brasileira.
Este livro também se propõe a ser uma celebração entusiasmada da valorização da cultura local, especialmente sob a
ótica da arquitetura dos edifícios que abrigam os Centros Culturais e Núcleos de Estudos, por meio da descrição de detalhes
históricos, igualmente documentados nas fotos que ilustram
toda a publicação.
Embora a ênfase dos artigos reunidos neste livro esteja nos
aspectos históricos das unidades, há muito, também, acerca
da repercussão de inúmeras atividades ali desenvolvidas, que
fascinaram e enriqueceram culturalmente várias gerações de
alunos de português, em sua variante brasileira.
As páginas deste livro formam um conjunto de informações que levará o leitor a perceber quão influente vem tornando-se a cultura brasileira no mundo e conhecer os esforços do
governo brasileiro na sua difusão.
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Prefácio
Os esforços do Governo brasileiro
para a promoção da língua portuguesa
no exterior remontam à década de 1930,
quando o presidente Getúlio Vargas, em
visita à Argentina, propôs ao presidente
Augustín Justo o ensino do idioma no
país vizinho. Nos anos seguintes, o Itamaraty promoveu a presença de artistas
e de intelectuais brasileiros em diversos
países da América do Sul. Ao constatar
o crescente interesse pelo Brasil, decidiu
pela criação de unidades vinculadas às
Embaixadas brasileiras com o propósito
de promover o idioma e a cultura nacionais. Em 1954, inaugurou-se o Centro
de Estudos Brasileiros da Embaixada do
Brasil em Buenos Aires. Logo, seguiu-se
a criação de unidades junto às Embaixadas em La Paz (1958), Santiago (1960) e
Lima (1962). Ainda nos anos 1960, foram
criados os primeiros centros culturais na
Europa: em Barcelona e em Roma.
Não raro, centros culturais estiveram
sob a direção de expoentes da cultura
brasileira. No Paraguai, em 1956, o artista plástico Lívio Abramo havia ministrado oficina de gravação em madeira que
impulsionaria significativa renovação
das artes plásticas paraguaias. Em 1962,
o artista foi convidado para dirigir a Missão Cultural Brasileira naquele país, que,
em 1974, se tornaria o Centro de Estudos
Brasileiros. Outros exemplos incluem o

poeta Thiago de Mello, que, em 1960, chegou a Santiago para dirigir o Centro de Estudos Brasileiros no Chile. Afastado do posto durante o regime militar, o poeta
amazonense voltou à instituição em 1993, época em
que desenvolveu intensa produção cultural juntamente
com nomes de peso da cultura chilena. Na Argentina,
entre 1976 e 1983, o Centro de Estudos foi dirigido por
Maria Julieta Drummond de Andrade, que aproximou
a instituição de intelectuais como Jorge Luiz Borges.
A criação de centros culturais mantém estreita relação com as estratégias de política externa do país. Em
1986, paralelamente à participação do Brasil no Grupo
de Apoio a Contadora – voltado para a estabilização
política da América Central – foram abertos os primeiros centros culturais na região, em El Salvador (1986)
e Nicarágua (1987). Recentemente, a rede, na América
Central e no Caribe, foi complementada por unidades
no Haiti (2008), no Panamá (2008), na República Dominicana (2009) e na Guatemala (2012). Nos primeiros
anos após a redemocratização do Brasil, época em que
foi realizada a 1ª Conferência dos Países Lusófonos, em
São Luis do Maranhão, abrem-se os primeiros Centros
Culturais na África, em Cabo Verde, Guiné-Bissau e
Moçambique. As unidades nos demais países lusófonos, e também na África do Sul, seriam abertas nos
anos 2000. Na mais recente onda de expansão, a rede
chegou ao Oriente Médio, com a abertura dos Centros
Culturais no Líbano (2011) e em Israel (2014).
Após mais de sessenta anos de esforços do Itamaraty para a manutenção de Centros Culturais, as unidades consolidaram um variado repertório de divulgação
do idioma no exterior. Em diversos países, os Centros
Culturais foram a primeira escola de português criada,
como na Guiana (1970) e no Suriname (1983). A formação dos primeiros quadros fluentes em português abriu
caminho para a existência de professores e tradutores
de português. No Peru e na Argentina, por exemplo,
os Centros Culturais permanecem como as maiores
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instituições de ensino de
português, com centenas
de alunos matriculados semestralmente. Em grande
parte das unidades, passaram pelo corpo discente
nomes que se tornariam relevantes nos órgãos governamentais, nos meios empresariais e culturais. Não
raro, os Centros Culturais
desenvolveram
trabalho
com impacto social imediato, como no ensino de português a 80 integrantes da
operação de paz da ONU
que atuou, em Moçambique, entre 1992 e 1994. No
momento em que o Brasil
entrou na rota dos grandes
eventos esportivos, o Centro Cultural na Finlândia
passou a receber atletas
daquele país, que iriam
competir no Brasil, em seus
cursos de português. Na divisa entre o Brasil e o Uruguai, dois Núcleos de Estudos Brasileiros contribuem
para facilitar a convivência
transfronteiriça.

Sem prescindir da tradição de ministrar aulas de português, os
Centros Culturais têm encontrado novos nichos em que sua atuação
é necessária. Recentemente, assiste-se à criação de atividades voltadas para crianças, muitas delas descendentes de brasileiros, mas
que, vivendo em entorno que não fala português, têm necessidade de
ativamente buscar o aprendizado do idioma e de cultivar a brasilidade. Os Centros Culturais têm sido instrumentais, também, para que
estudantes estrangeiros possam obter o CELPE-Bras, único certificado de proficiência em língua portuguesa reconhecido pelo Governo
brasileiro. Um terço dos estabelecimentos que aplicam o exame no
exterior são unidades do Itamaraty, que possibilitam a alunos de países como São Tomé e Príncipe e Angola sonhar em frequentar uma
universidade pública no Brasil.
Em paralelo ao ensino da língua portuguesa, as unidades deram
importante contribuição na seara cultural. Em diversos países, os
Centros Culturais mantêm importantes bibliotecas em língua portuguesa, como na Nicarágua (3,8 mil títulos), Paraguai (8 mil títulos),
Itália (9 mil títulos), Chile (10 mil títulos) e México (14 mil títulos).
Do mesmo modo, todos os Centros Culturais e Núcleos de Estudos
realizam exibições de filmes brasileiros periodicamente.
A promoção do idioma no exterior é capaz de gerar benefícios tangíveis, como o consumo de produtos culturais, e tácitos, como a melhor compreensão da cultura brasileira. A rede de Centros Culturais
tem possibilitado ao Itamaraty contribuir para a formação de falantes
da língua e para a capacitação de agentes multiplicadores. O projeto
de manutenção de uma rede de ensino do idioma alcança seis décadas
de existência com 29 unidades, mais de 9 mil alunos por semestre
(2015) e consistente demanda pelo ensino da língua portuguesa.

Centros Culturais
Brasileiros
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Brasil Argentina
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Centro Cultural
Brasil-Argentina
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Centro Cultural Brasil-Argentina:
o papel da instituição no ensino do
português e na difusão cultural
na Argentina

O ensino do português
na Argentina: breve histórico
O ensino do idioma português na Argentina, em sua vertente
brasileira, acompanhou historicamente os movimentos políticos e
econômicos de aproximação entre os dois países, até o atual momento de estreita vinculação e conformação de uma aliança estratégica
entre o Brasil e a Argentina.
A década de 1930 assistiu aos primeiros esforços de implementação do ensino do português na Argentina, nos anos da visita do
Presidente Agustín P. Justo ao Brasil, em outubro de 1933, e da visita
do Presidente Getúlio Vargas à Argentina, de 22 a 29 de maio de 1935
– ocasião histórica que completou 80 anos em 2015.
Em 1935, foi criado o “Curso para Profesores de Portugués y Literatura Brasileña” no “Instituto Superior del Profesorado Secundario” de Buenos Aires1. A introdução do português como idioma
escolar na Argentina ganhou mais força, a partir de 1937, com a
tradução e edição, pelo Ministério da Justiça e Instrução Pública,

1

CANTEROS, Ádrián e SOSA, Nélida. “La formación de Profesores de Portugués como Lengua

Extranjera en la Argentina: Orígenes, evolución y situación actual”. Trabalho apresentado no I Congresso
Internacional de Professores de Línguas Oficiais do MERCOSUL (CIPLOM). Foz do Iguaçu, 19-22/10/2010.
Disponível em: http://www.apeesp.com.br/web/ciplom/Arquivos/artigos/pdf/nelida-sosa-adrian-canteros.
pdf. Acesso em 10 de maio de 2015.
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da “Biblioteca de Autores Brasileños
Traducidos al Castellano”2 .
Em 1942, a Lei Nº 12.766 aprovou
o ensino do português para escolas
que ensinassem idiomas estrangeiros, em caráter opcional, e estabeleceu a criação da cátedra de idioma
português, nos institutos de formação de professores3. De 1958 a 1968,
foram assinados convênios bilaterais
que mencionavam o ensino do português na Argentina e do espanhol
no Brasil. Foi em 1971, porém, que,
de fato, o português passou a ser oferecido como segunda língua estrangeira opcional em quatro escolas da
Capital Federal4.
Em 1985, a Resolução Ministerial
Nº 2.617 autorizou o início progressivo do ensino do português como
segundo idioma estrangeiro nos
“bachirellatos” regular e de Letras
(equivalentes ao ensino médio com
especialização) e, a partir de 1988, em
outras duas instituições da Capital
Federal. A oferta de português res-

2

tringia-se, contudo, a cursos opcionais em escolas de
ensino médio e centros universitários. Em 1992, surgiu
o primeiro “Professorado Universitário” de Português,
oferecido de forma permanente, na Faculdade de Humanidades e Artes da Universidade Nacional de Rosário (UNR).
Foi com o estabelecimento dos chamados “Ciclos
Básicos Comunes (CBC)”, pela Lei Federal de Educação de 1993 (Nº 23.695), que surgiu claramente a determinação de se oferecer, além do inglês, historicamente
privilegiado, o português como segunda língua estrangeira, por ser, ademais de idioma de um país limítrofe,
língua oficial do MERCOSUL5. A partir da citada reforma educacional de 1993, o Governo argentino decidiu substituir o francês pelo português como segunda
língua estrangeira. As influências culturais do francês
distanciavam-se no tempo, ao passo que o português
ganhava força com o processo de integração regional
iniciado com o Tratado de Assunção de 19916.
Em 10/11/1997, foram assinados dois importantes
documentos normativos para o ensino do português
e do espanhol em ambos os países: o “Convênio de
Cooperação Educacional” e o “Acordo de Integração
Cultural Brasil-Argentina”. Neste se menciona especificamente o apoio a ser concedido a atividades de difusão do idioma e de expressões culturais e artísticas
recíprocas. Também naquele ano é criada a “Asociación
Argentina de Profesores de Portugués (AAPP)” e é estabelecido o “Setor Educacional do MERCOSUL (SEM)”,

CONTURSI, María Eugenia. “Política y planificación lingüística en los primeros 10 años del Mercosur: el

portugués en Argentina”, Revista SIGNOS ELE, Nº 6, 2012. Disponível em: http://www.salvador.edu.ar/sitio/signosele/ ,
[PDF, pp. 1-26]. Acesso em 04 de maio de 2015.
3

Idem.

4

FRANZONI, Patricia Hilda. “La enseñanza del portugués. Situación actual”. In I Reunión de la Universidad de

Buenos Aires sobre Políticas Lingüísticas. Buenos Aires: Instituto de Lingüística, UBA, 1999.
5

CONTURSI, María Eugenia. Op. cit., p.10.

6

POZZO, María Isabel. “La enseñanza de lenguas extranjeras en Argentina”. Diálogos Latinoamericanos 2009.

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16220868002. Acesso em 05 de maio de 2015.
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que anos depois viria a incorporar um “Grupo de Trabalho de Professores de Português e Espanhol (GTFPPE)”7.
No caso da Cidade Autônoma de Buenos Aires, em 2001 teve início o “Programa de Escolas Plurilíngues”, das quais nove ensinam
o português como idioma estrangeiro, sendo que em quatro delas
como primeira língua. Em levantamento de 2010, calculou-se em
1.200 o número de alunos que assistiam a aulas de português nas escolas portenhas. A Embaixada do Brasil costuma realizar anualmente doação de livros didáticos em português para essas importantes
instituições, além de promover visitas de seus alunos ao Palácio Pereda, sede da Residência Oficial da Embaixada do Brasil na Argentina.
É, ademais, importante citar a experiência das “Escolas Bilíngues
de Fronteira”, que resultaram da “Declaração Conjunta de 2004 dos
Ministros da Educação de Brasil-Argentina”. Em 2005, o projeto teve
início em duas escolas no Brasil e duas na Argentina, localizadas
em Dionísio Cerqueira (SC) e Bernardo de Irigoyen (Misiones) e em
Uruguaiana (RS) e Paso de los Libres (Corrientes), sendo ampliado,
nos anos seguintes, para outros países do MERCOSUL.
Cabe destacar que, atualmente, Brasil e Argentina possuem Leis
Nacionais que determinam o ensino do espanhol e do português,
respectivamente. No Brasil, a Lei Nº 11.161, de 05/08/2005, tornou
obrigatória a oferta da língua espanhola nas escolas de nível médio.
Na Argentina, a Lei Nº 26.468, de 16/01/2009, adotou medida similar
em relação ao português, estendendo-o às escolas primárias no caso
das cidades limítrofes com o Brasil.
Nos dois países, a oferta de docentes dos idiomas vizinhos não
consegue atender à demanda. Segundo dados recentes, existem
atualmente dezoito cursos de formação de professores de português
na Argentina, 35,3% em universidades e 64,7% em instituições não
universitárias. Entre 1995 e 2012, formaram-se 739 novos professores de português (67,29% em universidades e 32,71% em institutos)8.

7

CASTRO NETO, Francisco Tomé de; GONZÁLZA, Verónica Andrea; ALARCÓN, Yeris G. Láscar;

e CURADELLI, Alicia. “As Línguas do ABC: o antes e o depois do Mercosul na história do ensino de PLE na
Argentina e no Chile e de ELE no Brasil”. Disponível em: http://www.siple.org.br/index.php?option=com_
content&view=article&id=291:as-linguas-do-abc-o-antes-e-o-depois-do-mercosul-na-historia-do-ensino-de-ple-na-argentina-e-no-chile-e-de-ele-no-brasil&catid=69:edicao-6&Itemid=112. Acesso em 10 de maio
de 2015.
8

Dados do Ministério da Educação da Argentina, apresentados durante a “Jornada sobre la En-

señanza del Portugués en la Formación Docente en Argentina”, promovida em Buenos Aires, em 26/02/2015,
pelo Programa de Apoio ao Setor Educacional do Mercosul (PASEM).
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Os institutos culturais
brasileiros em Buenos Aires
No âmbito das ações tomadas em meados
da década de 1930, no esteio das visitas presidenciais citadas, foi estabelecido, em 1936, o Instituto Argentino-Brasileiro de Cultura9.
No ano de 1954, dando sequência às ações de
fortalecimento do ensino do português na Argentina, o Governo do Presidente Vargas decidiu criar o
“Centro de Estudos Brasileiros (CEB)” como órgão dependente do Setor Cultural da Embaixada do Brasil em
Buenos Aires10.
Como parte da estrutura da antiga Embaixada da Argentina
no Rio de Janeiro, foi criado, em 1967, o Instituto Cultural Brasil-Argentina (ICBA), pioneiro no ensino do espanhol na cidade.
O ICBA funciona atualmente como parte do Consulado-Geral
da República Argentina no Rio.
O Centro de Estudos Brasileiros (CEB) na capital argentina,
cujas primeiras sedes funcionaram na Calle Arroyo e depois na
Calle Ayacucho, transformou-se, em quatro décadas, em um ponto
de referência para a difusão da cultura brasileira e do idioma português na capital argentina.
É importante mencionar como referência indissociável da história do CEB em Buenos Aires o nome da romancista Maria Julieta
Drummond de Andrade, filha do poeta Carlos Drummond de Andrade, que foi sua Diretora entre 1976 e 1983. Morando em Buenos

9

PASERO, Carlos. “Una extraña mutación. Lengua portuguesa, educación y literatura en la Argen-

tina 1932-1942”, Buenos Aires: Tese de Mestrado “Instituto de Altos Estudios Sociales, UNGSM, 2004; e
SANTOS, Raquel Paz dos. “Relações Brasil-Argentina: a cooperação cultural como instrumento de integração regional”. Estudos Históricos, vol. 22, n 44, Rio de Janeiro, julho-dezembro 2009. Disponível em:http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21862009000200003&lng=en&nrm=iso. Acesso
em 11 de maio de 2015.
10

FRANZONI, Patricia Hilda. Op. cit.
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Aires a partir de 1949, ao se
casar com o escritor e advogado portenho Manuel Graña Etcheverry, Maria Julieta foi por
décadas promotora da cultura
brasileira e responsável, entre
tantas outras atividades, pela
organização da mítica conferência de Jorge Luis Borges no
CEB, “Destino e Obra de Camões”, no dia 19/06/1972. Borges voltaria a visitar o Centro
em 1980, também a convite de
Maria Julieta.
O compromisso de Maria
Julieta, que doou parte da biblioteca de seu pai ao Centro,
com a divulgação da literatura
e cultura brasileiras rendeu-lhe a homenagem de “Personalidade do Ano” em 1980,
pela Universidade de Buenos
Aires (UBA); e, no mesmo ano,
o “Prêmio de Melhor Divulgação da Literatura Brasileira
na Argentina”, concedido pela
Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).
O CEB foi extinto em março
de 1996. Foi, então, constituída
a “Fundación Centro de Estudos
Brasileiros (FUNCEB)”, instituição privada local, conveniada com o Governo brasileiro,
do qual recebia subsídios. A
FUNCEB firmou-se no cenário
portenho não apenas pela excelência das aulas de português ali
ministradas, como também por

eventos artísticos, tais como exposições de Di Cavalcanti,
Carlos Scliar e Hélio Oiticica, além de importantes ciclos
de cinema brasileiro.
O edifício da Calle Esmeralda 965, onde funcio- "É referência indissociável da
naram tanto o CEB como história do CEB em Buenos
a FUNCEB, tornou-se re- Aires o nome da romancista
ferência junto à opinião Maria Julieta Drummond de
pública local para o ensi- Andrade, filha do poeta Carlos
no do português. O pré- Drummond de Andrade, que
dio é de propriedade do foi sua Diretora entre 1976 e
Governo brasileiro desde 1983. (...) Maria Julieta foi por
1984. Após o encerramen- décadas promotora da cultura
to do convênio da Funda- brasileira e responsável, entre
ção com a Embaixada do tantas outras atividades, pela
Brasil, em 30/06/2013, o organização da mítica confeimóvel foi devolvido ao rência de Jorge Luis Borges no
CEB, 'Destino e Obra de CaGoverno brasileiro.
O objetivo de que a Fun- mões', no dia 19/06/1972".
dação pudesse se estabelecer
como entidade autônoma e financeiramente viável não
foi alcançado. O Governo brasileiro tomou a decisão,
no início de 2013, de não dar seguimento ao convênio
de subsídios financeiros que mantinha com a FUNCEB.
Optou por criar o seu próprio Centro Cultural, como
parte da estrutura da Embaixada em Buenos Aires.
O Centro Cultural Brasil-Argentina (CCBA) está
instalado em imóvel situado à Avenida Belgrano 552,
no centro de Buenos Aires.
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O Centro Cultural
Brasil-Argentina (CCBA)
e a Área de Patrimônio
Histórico (APH)
A localização do Centro Cultural
Brasil-Argentina apresenta caráter especial, por se encontrar em uma Área
de Patrimônio Histórico (APH) da Cidade de Buenos Aires. Situado entre os
bairros de Montserrat e San Telmo, foi
declarado “Lugar Histórico” o espaço
compreendido entre as ruas Moreno,
Perú, Alsina e Bolívar, quadrilátero do
edifício do CCBA.
A poucas quadras de distância do
CCBA, encontra-se a famosa “Plaza de
Mayo”, espaço de manifestações históricas
da população argentina, e a Casa Rosada,
sede do Governo da Nação, outro dos cartões postais de Buenos Aires. Na mesma
área, encontram-se a Catedral de Buenos
Aires e o “Cabildo” histórico da cidade.
O edifício da Avenida Belgrano 552
insere-se na chamada “Manzana de las
Luces”, cujas primeiras construções datam do século XVII. No “Quarteirão das
luzes”, assim batizado pelo jornal “Argos”, em 01/09/1821, pelos debates intelectuais ali engendrados, encontram-se
o Colégio Nacional de Buenos Aires, a
Igreja de San Ignacio de Loyola (a mais
antiga da cidade, erguida em 1675 pelos
Jesuítas), e o antigo edifício da Universidade de Buenos Aires. Nas proximidades, é também possível visitar a histórica
Basílica de Nossa Senhora do Rosário e o
Convento de Santo Domingo.
Em frente ao edifício do CCBA, pode-se observar em toda a sua beleza o edifício “Otto Wulff”, de estilo “Jugendstil”,
versão germânica do art-noveau, cons-

truído de 1912 a 1914 e onde se instalou
a delegação diplomática do Império Austro-Húngaro. Foi uma das poucas obras
realizadas na Argentina pelo arquiteto dinamarquês Morten F. Rönnow, com materiais trazidos da Europa, formando parte atualmente do “Catálogo de Edifícios
de Valor Patrimonial” de Buenos Aires.
Também diante do CCBA é possível tomar um suco no Café “El Colonial”, onde
foram filmadas cenas do filme “Nueve Reinas”, de Fabián Bielinsky, de 2000, estrelado pelo ator argentino Ricardo Darín. Esse
é um registro a mais de que o Centro Cultural encontra-se às portas do boêmio bairro de San Telmo, com seus inúmeros cafés
literários e galerias de arte e antiguidades.

O CCBA como centro de
ensino do português
A criação do Centro Cultural Brasil-Argentina (CCBA), diretamente vinculado à Embaixada em Buenos Aires,
constitui parte de uma política do Brasil
para promoção do seu idioma e da sua
cultura junto ao seu vizinho estratégico. O ensino do português é atualmente
objeto de grande procura na Argentina,
seja por motivos pessoais, mas, sobretudo por imperativos profissionais. Tal
fenômeno acompanha o crescente intercâmbio econômico-comercial entre
as empresas brasileiras e argentinas. O
CCBA tem visto crescer semestralmente
o seu número de alunos.

21

O pleno funcionamento do Centro
Cultural Brasil-Argentina (CCBA) teve
início em agosto de 2013. Os cursos de
português atualmente oferecidos pelo
CCBA são: Nível Básico I e II; Nível Intermediário I e II; Nível Avançado I e II;
Nível Superior I e II; e Cursos Especiais
(“Produção Escrita”, “Conversação”, Fonética”, “Gramática”). Além disso, com
grande sucesso entre os alunos, as docentes têm preparado e oferecido cursos ad
hoc, como “Conversação sobre o Cinema
Brasileiro” e “Oficinas de Teatro”.
Em 2014, o CCBA apresentava quadro total de 452 alunos. No ano seguinte,
já eram 600 alunos, incluindo os cursos
intensivos, ministrados nas férias de fevereiro; os cursos para o “Instituto del
Servicio Exterior de la Nación – ISEN” da
Chancelaria argentina, o Congresso Nacional, o Ministério da Defesa e o Ministério da Saúde; os cursos regulares acima
citados; e os cursos especiais para empresas que têm vínculos com o Brasil. Além
disso, o CCBA é um dos Postos Aplicadores na Argentina do exame do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa
para Estrangeiros (CELPE-Bras).
No caso das aulas para os jovens diplomatas argentinos, foi assinado, no dia
11/02/2015, durante a reunião de trabalho do Chanceler brasileiro Mauro Vieira com o Chanceler argentino Héctor
Timerman, o “Memorando de Entendimento para Cooperação Acadêmica entre o Ministério das Relações Exteriores
e Culto – Instituto do Serviço Exterior da
Nação (ISEN) - e a Embaixada da República Federativa do Brasil – Centro Cultural Brasil-Argentina (CCBA)”.
O CCBA mantém o “Professorado de
Português, incorporado a la enseñanza
oficial A-1380”, curso superior de nível

terciário de formação de docentes de português. O curso cumpre com o objetivo
estratégico de se promover a formação de
professores do idioma português, em sua
vertente brasileira, habilitados a ensinar
em escolas de ensino fundamental e médio de toda Argentina.
Finalmente, cabe destacar que
o Centro Cultural Brasil-Argentina
(CCBA) promoveu, em 2014, o II Concurso de Redação da Rede Brasil Cultural – “A Bahia de Dorival Caymmi”.
A vencedora da etapa argentina, a estudante Cristina Elisabet Moriondo Torres, aluna do nível de aperfeiçoamento
de português, figurou entre as vencedoras na competição entre todos os Centros Culturais Brasileiros no exterior.

Eventos e atividades
culturais no CCBA
O CCBA procura consolidar-se, desde
a sua criação, como instituição de referência não apenas no ensino do idioma português, mas igualmente como espaço de
difusão da cultura brasileira na capital argentina, a qual, por si só, já traz uma miríade de atrações culturais de alto nível.
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Em 2014, o CCBA recebeu duas mostras fotográficas integrantes dos chamados “Encuentros
Abiertos – Festival de la Luz”, eventos bienais que
reúnem diversas atividades relacionadas à fotografia artística internacional em mais de trinta cidades
da Argentina.
Na área acadêmica, foi realizada, em abril daquele ano, a Mesa de Debates “Campo Intelectual
no Brasil e na Argentina”, com professores do Departamento de Sociologia da Universidade de São
Paulo (USP), e docentes da Universidade Nacional
de Quilmes. Cabe mencionar também a organização, em novembro, do seminário “O Pensamento
Social Brasileiro”, em parceria com o “Programa
Lectura Mundi”, da Universidade Nacional de San
Martín (UNSAM), e que reuniu acadêmicos da
USP, da UNIFESP e UNICAMP.
O Centro Cultural Brasil-Argentina (CCBA) recebeu a visita do escritor e cartunista Ziraldo, que
participava da 40ª edição da Feira Internacional do
Livro de Buenos Aires. Ao final da visita, o cartunista preparou um desenho do personagem “Menino Maluquinho” fazendo uma saudação às professoras do CCBA.
No mês seguinte, a Professora Susana Rangel
Vieira da Cunha, da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), que participava do “7º
Encontro Internacional de Educação Infantil da
OMEP”, também realizou palestra aberta no auditório do CCBA.
No plano musical, o CCBA tem abrigado shows acústicos de cantores jovens, como foi o caso
da cantora brasileira Tiê e do grupo instrumental
pernambucano “Saracotia”.
Na esfera literária, foi organizada, em setembro de 2014, a conferência “Clarice Lispector: Una
Mirada sobre sus Libros Infantiles”. O evento teve
como foco o lançamento, na Argentina, pela V&R

Editoras, de três livros infantis de Clarice Lispector traduzidos para o espanhol:
“Cómo nacieron las estrellas”, “La vida
íntima de Laura” e “Casi de verdad”.
Em novembro, a sede do CCBA recebeu o evento de lançamento, pela Editora Manatial, dos livros da Coleção “Nomadismos”, com o objetivo principal de
divulgar obras de artistas e escritores
brasileiros até então inéditas em espanhol, como “Materialismos”, de Hélio
Oiticica; “Esboços/Bocetos”, de Oscar
Niemeyer; e “El Método Documental”,
de Ana Cristina César.
O CCBA participou, no contexto da
“8ª Mostra DOCA – Documentalistas de
Argentina”, de uma atividade especial de
“Homenagem a Eduardo Coutinho”, com
a realização de debates sobre o documentarista brasileiro e a apresentação do livro
“Eduardo Coutinho – Cine de conversación y antropología salvaje”.
Em 20/11/2014, realizou-se, no auditório do CCBA, uma série de atividades
do Projeto “Orucum: Noviembre Afro”,
com o objetivo de enfatizar e promover o
debate sobre a cultura africana na América Latina e, especialmente, na Argentina,
bem como reforçar a importância da cultura afrodescendente na região.
O CCBA lançou a primeira “Oficina
Lúdica de Português como Língua de Herança (PLH)”, com a participação de filhos
e netos de integrantes da comunidade brasileira, acompanhados por seus responsáveis, com brincadeiras, leitura de livros e
realização de jogos infantis. Já foram realizadas quatro edições da Oficina de PLH.
O Centro Cultural Brasil-Argentina
realizou, em 2014, três cursos de capacitação na área de Português como Língua
Estrangeira (PLE). Os dois primeiros cursos, “Didáticas das segundas línguas e
estrangeiras” e “Avaliação das aprendiza-
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gens”, deram ênfase à compreensão, análise e discussão do Quadro
Europeu Comum de Referência para as Línguas (Marco Europeu).
Em seguida, foi realizado o “Curso de Formação de Avaliadores do
Exame Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros - CELPE-Bras”, ministrado pela Professora Doutora Matilde Scaramucci, docente da UNICAMP e uma das idealizadoras
do exame brasileiro.
Em abril de 2015, foi realizada, no auditório do Centro Cultural Brasil-Argentina (CCBA), a primeira sessão pública de cinema
brasileiro, em um ciclo gratuito que exibe mensalmente filmes
brasileiros, com legenda em espanhol.
O CCBA recebeu, na mesma época, o jornalista e escritor Lira
Neto, autor de premiadas biografias, como as do Presidente Getúlio Vargas, do Padre Cícero, de Maysa, entre outros. O escritor, que
participava da 41ª edição da Feira Internacional do Livro de Buenos
Aires, participou de uma conversa aberta com o público presente.
Ainda em 2015, o CCBA recebeu um evento de grande repercussão: o encontro entre o cartunista brasileiro Mauricio de Sousa e o cartunista argentino Quino, em 21/04/2015. Na ocasião, foi
realizada cerimônia oficial de doação ao Centro do desenho que o
artista brasileiro fez em homenagem aos 50 anos da personagem
“Mafalda”, criada por Quino.
A repercussão alcançada pelo histórico encontro entre Mauricio
de Sousa e Quino e pelas demais atividades culturais teve o mérito de consolidar o Centro Cultural Brasil-Argentina (CCBA) como
espaço privilegiado para a realização de atividades de difusão da
cultura brasileira e de seu diálogo com a cultura argentina.
Essa consolidação do CCBA permitirá intensificar a difusão do idioma português e das manifestações culturais como uma importante ferramenta da política
externa brasileira voltada para a integração
regional, cuja pedra angular é a relação
Brasil-Argentina.
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Centro Cultural Brasil-Bolívia:
facilitador do diálogo cultural
entre vizinhos

O Centro Cultural Brasil-Bolívia (CCBB) foi criado em 1958, com
o objetivo de difundir o idioma e a cultura do Brasil em La Paz. Além
dos tradicionais cursos regulares e intensivos de língua portuguesa,
o CCBB oferece aos públicos locais atividades culturais e sociais que
visam não apenas a apresentar a cultura e os valores do país, mas
também a criar pontes de integração entre Brasil e Bolívia, ao explorar referências de diálogo entre as sociedades dos dois vizinhos.
Desde 2013, o CCBB está instalado em prédio imponente, tombado
pelo Patrimônio Histórico Municipal, no centro de La Paz.
Tendo sido a residência do ex-presidente Aniceto Arce (18881892) em La Paz, a atual sede do CCBB é um prédio de estilo neoclássico muito bem conservado e situado em local privilegiado no centro
da cidade, em uma região onde poucos prédios do século XIX ainda
sobrevivem em boas condições. Apesar de fazer parte do patrimônio histórico de La Paz, o edifício de dois andares foi parcialmente
reformado no seu interior, de maneira a estar perfeitamente adaptado ao funcionamento de um centro de ensino de idiomas. Além de
localizar-se a meio caminho entre a Residência e a Chancelaria da
Embaixada do Brasil, em local de grande concentração de públicos, o
CCBB encontra-se a um quarteirão de importante centro comercial
da região, que possui praça de alimentação e amplo estacionamento.
Tais características fazem do CCBB hoje um destino muito confortável para quem quer manter contato com a cultura brasileira.
As principais atividades do CCBB giram em torno do ensino da
língua portuguesa. O curso regular compreende seis níveis, cada um
dos quais com 40 horas de aula por bimestre. O curso intensivo, que
corresponde aos quatro primeiros níveis da opção regular, tem duração de três meses e meio e carga horária de 140 horas.
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Além dessas atividades tradicionais, o Centro
Cultural oferece cursos temáticos para diplomatas, militares e grupos de profissionais liberais. O
CCBB é também uma das instituições autorizadas pelo Ministério da Educação a aplicar o exame para a obtenção do Certificado de Proficiência
em Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-Bras). O exame vem sendo aplicado no CCBB
desde 1999 e constitui importante atrativo para os
cursos do Centro Cultural, que servem de preparação para os estudantes bolivianos.
Ao longo de 2014 e 2015, o corpo docente do
CCBB, composto por oito professoras, desenvolveu
material próprio de ensino da língua portuguesa
com foco no público boliviano. Nos últimos anos,
o CCBB vinha utilizando material didático produzido na Argentina, para públicos daquele país.
Além de datado, pois já levava alguns decênios no
prelo, tal material possuiva tênue identidade com
os jovens bolivianos – principal público do CCBB
–, o que concorria para a redução do interesse dos
estudantes. O novo material, desenvolvido com o
objetivo de aproximar o estudante boliviano da
cultura brasileira e do idioma português, baseia-se
nas referências culturais da Bolívia e nas suas conexões com o Brasil.
Objetivamente, o número de matrículas no
CCBB cresceu moderadamente entre 2006 e 2014, de
1.129 a 1.561. No intervalo, atingiu um mínimo de
658 inscrições, em 2007, e um máximo de 1.821, em
2012, e 1.770, em 2013. Em parte, atribui-se o crescimento sensível de matrículas nos anos anteriores à
Copa do Mundo no Brasil ao interesse dos bolivianos pelo futebol e à perspectiva de assistir às competições no Brasil ou, ao menos, em língua portuguesa,
pelos meios de comunicação.
Naturalmente, não se pode atribuir apenas aos
megaeventos as oscilações na procura pelo curso de
português do CCBB, pois parte preponderante dos
que procuram o português como língua de estudo
na Bolívia o faz com o objetivo de trabalhar ou estudar no Brasil.

O Centro Cultural Brasil-Bolívia possui outro viés importante de divulgação
da cultura brasileira no país vizinho. Projetos como o “Miércoles de Cine Brasileño” e o “Jueves de Tertulias” (ou “Quintas de Sarau”) têm promovido o diálogo
entre a cultura brasileira e os públicos
locais. No segundo semestre de 2015, o
projeto “Martes de Literatura” juntou-se
às outras duas atividades, ao oferecer aos
públicos de La Paz contato com a literatura brasileira e, por meio dela, com a sociedade e os valores brasileiros.
Em 2015, na sua sétima edição anual,
o “Miércoles de Cine Brasileño” realizou-se nas dependências do CCBB pelo segundo ano consecutivo. O projeto trouxe
aos públicos bolivianos o melhor da cinematografia brasileira, graças à extensa
coleção de títulos, geralmente legendados, provida pela Divisão de Audiovisual
do Itamaraty. Inicialmente, os filmes
eram exibidos em sala da Cinemateca
Boliviana, mas, em função de restrições
orçamentárias, passou-se a utilizar as dependências do CCBB. Tal mudança acabou se mostrando estratégica, pois concorreu para reforçar a imagem do Centro
como promotor da cultura brasileira em
La Paz. Trouxe para dentro de suas dependências cinéfilos, entusiastas das artes e apaixonados pelo Brasil. Em anos
anteriores, a Cinemateca fazia também a
intermediação com salas de exibição em
outras cidades que participavam do projeto. Em 2015, o próprio Centro passou a
coordenar a realização, todas as quartas-feiras, dos “Miércoles de Cine Brasileño”
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em Santa Cruz, Sucre, Cobija e Tarija. Além de reduzir custos, tal iniciativa ajudou a estreitar as relações com centros culturais naquelas
cidades e a criar condições para a cooperação em torno da promoção
da cultura dos dois países.
Desde novembro de 2014, na primeira quinta-feira do mês, os
“Jueves de Tertulias” têm ajudado a promover o diálogo cultural entre Brasil e Bolívia. A proposta do projeto é oferecer condições para
que artistas amadores brasileiros e bolivianos expressem sua arte. O
único requisito ao artista é que sua apresentação brinde a audiência
com referências culturais brasileiras ou bolivianas. Nes“Em 2015, na sua sétima edise cenário, cantores, escritores, instrumentistas, grupos
ção anual, o “Miércoles de Cine
folclóricos, bandas, artistas gráficos, grupos de capoeira
Brasileño” foi realizado nas
e até uma escola de origami, entre outros, têm enriquedependências do CCBB pelo
cido a cena artística “paceña”. Apoiado pela imprensa
segundo ano consecutivo. A
local, o projeto tem-se mostrado muito bem sucedido e
atividade trouxe para dentro do
já há fila para apresentar-se a uma audiência de cerca de
Centro Cultural cinéfilos, entu60 pessoas, na área social do prédio do CCBB.
siastas das artes e apaixonados
Com o sucesso das iniciativas de cinema e sarau, o
pelo Brasil.”
CCBB lançou projeto de estudo da literatura brasileira.
A proposta é incentivar a criação de grupo de discussão literária não
apenas entre os alunos do Centro Cultural, mas também com a contribuição de estudantes de literatura e entusiastas da cultura brasileira. Além de incentivar o contato com obras de autores brasileiros,
o objetivo do projeto é utilizar tais obras para aproximar públicos
paceños da cultura brasileira em geral. O “Martes de Literatura” começou com o estudo de obras de Machado de Assis.
Além dessa agenda programática de divulgação cultural, o CCBB
tem procurado atrair variadas atividades culturais para seus espaços
privilegiados. Assim, apenas no primeiro semestre de 2015, algumas
exposições atraíram para o CCBB número considerável de visitantes:
artistas gráficos de quadrinhos bolivianos, mostras fotográficas de
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países latino-americanos, origamis, artistas plásticos, entre outros.
Sempre que possível, o Centro Cultural tem franqueado suas salas
para que artistas e intelectuais brasileiros e bolivianos, com projetos vinculados ao Brasil, realizem palestras ou oficinas de trabalho.
Além disso, o CCBB hoje faz parte da tradicional “Larga Noche de
Museos” de La Paz, em cuja ultima edição, em maio de 2015, foi responsável por uma das mais festejadas atividades do programa, segundo a imprensa local.
Tanto em sua vertente do ensino do português como na de divulgação cultural e atividades sociais, o Centro Cultural Brasil-Bolívia desempenha papel relevante como vetor da diplomacia cultural
do Brasil na Bolívia. Isso ocorre, em larga medida, porque a cultura
brasileira – principalmente sua música e outras artes – encontram
grande receptividade entre os públicos bolivianos. Ademais, o peso
regional do Brasil, comparativamente mais desenvolvido e possuidor
de economia diversificada, exerce, há muito, grande interesse entre
os bolivianos. As intensas relações econômicas, praticamente concentradas no comércio do gás, de importância estratégica para os
dois países, associadas a uma fronteira de quase 3,5 mil quilômetros
ensejam uma inevitabilidade de interações que facilitam o fomento
do diálogo entre as sociedades dos dois países.
O Centro Cultural Brasil-Bolívia reúne hoje as condições mais
positivas para servir à diplomacia cultural do Itamaraty. Situado em
prédio aprazível e bem localizado, conta com corpo docente experiente e dedicado, desenvolve inúmeras atividades tradicionais e conjunturais, que visam a valorizar a promoção da cultura e do idioma
do Brasil na Bolívia.
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Centro Cultural Brasil-Itália:
ponto de encontro dos que querem
conhecer a língua e a cultura do
Brasil

Histórico
O Centro Cultural Brasil-Itália (CCBI) foi fundado na década de
1960, vinculado à Embaixada do Brasil em Roma, com o objetivo de
ensino da língua portuguesa e de promoção da cultura brasileira na
Itália. O CCBI, ao longo dos anos, tem organizado variados eventos,
tais como palestras, lançamentos de livros e encontros com escritores, seminários, mostras de cinema e de arte em geral, cursos de
dança e de língua portuguesa. O CCBI tornou-se ponto de referência
para todos os que desejam aprender português em Roma e conhecer a cultura brasileira. O Centro Cultural ocupa o andar térreo e
o subsolo da ala nordeste do Palácio Pamphilj - que também abriga a Embaixada do Brasil em Roma -, com entrada pela prestigiosa
Praça Navona, ponto central da capital italiana, próximo a edifícios
governamentais e outras instituições culturais estrangeiras, como o
Instituto Cervantes e o Instituto Francês.
Quando foi instituído, nos anos 60, o CCBI era conhecido como
Instituto de Cultura Ítalo-Brasileiro (ICIB), promovendo vasta programação cultural e cursos de língua, literatura, dança e cultura
brasileira. No início da década de 1970, apenas três cursos de língua
eram oferecidos ao público italiano - primeiro e segundo anos e curso de conversação. Em 1978, o ICIB mudou o seu nome para Centro
de Estudos Brasileiros (CEB). No mesmo período, foram reformadas
e ampliadas as instalações abertas ao público, que incluíam salas de
aula e auditório, o que possibilitou o incremento das atividades do
Centro Cultural.
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Aspectos históricoarquitetônicos

Em 1985, as melhorias estruturais foram retomadas com a reforma e a ativação de grande sala
no subsolo do Palácio, o que possibilitou ao CCBI
oferecer, além de quatro salas de aula, uma sala de
dança. Anos depois, nova reforma e ampliação no
subsolo possibilitou a ativação de outros dois espaços adicionais: uma sala de reunião para os professores e uma sala de atividades infantis.
Em outubro de 2008, o CEB passou a ter o
nome de Centro Cultural Brasil-Itália. Atualmente, o Centro conta com quatro salas de aula, auditório e sala de cinema, sala de dança e espaço para
atividades voltadas ao público infantil, além dos
ambientes utilizados pela direção e pelos professores. Os alunos dispõem também do acervo da Biblioteca Tullio Ascarelli, inaugurada em 1962 pelo
Embaixador Hugo Gouthier de Oliveira Gondim,
em homenagem ao advogado e jurista italiano.
Tullio Ascarelli (1903-1956) foi perseguido durante o fascismo por ser judeu e se refugiou no Brasil
com a família. Foi docente de Direito na Universidade de São Paulo (USP) e publicou várias obras
sobre o País. Em 1952, ao regressar a Roma, doou
sua biblioteca particular à USP. O seu acervo constitui-se de 9.523 volumes, a maioria dos quais em
língua portuguesa e de autores brasileiros.

O Palácio Pamphilj, sede da Embaixada do Brasil em Roma e do Centro
Cultural Brasil-Itália, constitui um dos
mais importantes patrimônios do Estado brasileiro no exterior. Adquirido em
1960, durante a gestão do Embaixador
Hugo Gouthier de Oliveira Gondim, o
Palácio já abrigava a representação diplomática brasileira, que alugava parte
do imóvel desde a década de 1920. Possui localização privilegiada no centro
histórico de Roma e grande valor artístico e arquitetônico.
A construção do Palácio teve início
em 1630 pela família Pamphilj, que era
então proprietária de apenas metade da
área atualmente ocupada. A partir de
1644, ano em que o Cardeal Giovanni
Battista Pamphilj tornou-se o Papa Inocêncio X, importantes arquitetos e artistas da época como Girolamo Rainaldi,
Francesco Borromini, Andrea Camassei e Gaspar Dughet foram chamados a
conceber a expansão e o embelezamento
do Palácio. O resultado constitui obra
emblemática da transição entre o Renascimento tardio e o Barroco. Na parte
interna do Palácio, destacam-se os afrescos nas paredes e nos tetos das salas que
fazem parte da Residência Oficial, ala de
representação da Embaixada, localizada
no primeiro andar. Dentre os afrescos,
merece destaque a pintura do teto da
Galeria Cortona, finalizado por Pietro
da Cortona em 1654. Sempre iluminado,
o teto da Galeria pode ser visto por quem
passa pela Praça Navona.
A primeira proposta de venda do Palácio Pamphilj ao Estado brasileiro foi
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feita em fins de 1959 pela Princesa Orietta Doria Pamphilj ao então
Embaixador Adolpho de Alencastro Guimarães. No início de 1960,
o novo Embaixador do Brasil na Itália, Hugo Gouthier de Oliveira
Gondim, sugeriu ao Governo brasileiro a criação de uma “Casa do
Brasil”, para a qual se aventou a possibilidade de construção de edifício destinado a abrigar as diversas repartições brasileiras sediadas na
capital italiana, a ser projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Evidenciou-se, todavia, que somente seria possível obter, para tanto, terreno situado em bairro distante do centro da cidade. Em vista disso,
o Palácio Pamphilj passou a ser considerado como a melhor opção.
Em suas dependências, foram realizadas nos últimos anos importantes mostras de arte contemporânea brasileira, com artistas como
Vik Muniz, os irmãos Campana, Ernesto Neto e André Komatsu.
Somente a mostra de Ernesto Neto, realizada em meados de 2013,
recebeu mais de 5 mil visitantes. No Palácio, são também realizados
seminários, reuniões e conferências sobre variados temas: da política
internacional ao desenvolvimento sustentável, da cooperação acadêmica à divulgação da literatura brasileira, entre tantos outros.

Principais realizações nas áreas
educacional e cultural
Desde sua criação, o CCBI realiza diversos cursos e atividades
para estrangeiros e brasileiros. O primeiro diretor do Centro Cultural
foi Wagner Novaes, que esteve no cargo de 1976 a 1983. Nesse período, foi elaborado material didático próprio, chamado “Meta Brasil”,
que veio a sanar a limitada disponibilidade de livros de português
como língua estrangeira. Novaes pesquisou intensamente, produzindo apostilas com conteúdo orientado para alunos de língua materna
italiana, que viriam a ser utilizadas por vários anos como base dos
cursos de língua portuguesa. Além disso, os cursos, que tinham duração de um ano, foram fragmentados em módulos quadrimestrais,
sendo desenvolvidos dois cursos a cada ano (sistema que permanece
atualmente), o que favoreceu alunos e professores. A gama de cursos oferecidos incluía culinária e história do Brasil, além do primeiro
curso para crianças do Centro Cultural. Outra realização importante foi a tradução da obra “O Alienista”, de Machado de Assis, por
grupo de 18 alunos do CCBI, com revisão de Novaes e de Rita Desti, e
ilustrações do artista plástico brasileiro Danilo de S’Acre. O trabalho
foi publicado em edição bilíngue pela editora Bulzoni.
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Na gestão da Oficial de Chancelaria Benedita Damaceno, de 1984
a 1990, foram oferecidos cursos complementares aos programas básicos de língua portuguesa, como culinária, violão, história do cinema,
candomblé, literatura de cordel e tradução. Destacaram-se os cursos
relacionados à cultura afro-brasileira, elaborados com a colaboração
da Professora Tereza Pinto - docente do Centro Cultural e leitora na
Universidade “La Sapienza”. Em 1984, foi iniciado o curso de
“Muitos artistas passaram pelo
samba, realizado em um primeiro momento fora do Palácio.
CCBI. Em junho de 1997, Elza
Desde 1985, o curso foi transferido para as dependências do
Soares fez espetáculo no auCentro Cultural e é ministrado pelo Professor Jean Rosa. Diditório. Na década seguinte,
vidido em 3 níveis (principiante, intermediário e avançado),
em 2006, Fafá de Belém fez no
com duração de 16 horas, o curso teve grande repercussão e foi
Centro Cultural a coletiva de
noticiado pelo jornal O Globo em junho de 1988, que ressaltou
imprensa que antecedeu sua
sua importância: “o CEB oferece vários cursos sobre o Brasil
apresentação em grande aupara os italianos, mas o que de longe faz mais sucesso é o curso
ditório de Roma. Importante
de samba”, que registrou 99 inscritos naquele ano.
acontecimento foi também a
Na gestão da Oficial de Chancelaria Maria Lúcia Verdi, de
palestra e apresentação musical
1991 a 1995, novos cursos enriqueceram a oferta do Centro
de Gilberto Gil, quando era MiCultural, a exemplo de curso de dança, capoeira e violão branistro da Cultura”.
sileiro. Merece destaque nessa gestão o curso de atualização
infantil. Criado para proporcionar maior contato das crianças com a
língua e a cultura de seu país, o curso era realizado aos sábados, com
duração de 3 horas por aula, e foi iniciado com turma composta de 8
alunos. Em 1996, passou a ser oferecido também o curso especial de
recitação teatral.
Entre 1995 e 2005, o Centro Cultural permaneceu sob coordenação e supervisão do Setor Cultural da Embaixada do Brasil. Nesse
período, destaca-se o cadastramento do Centro Cultural como posto
aplicador do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para
Estrangeiros (CELPE-Bras), em 2003.
O CCBI retomou sua efervescência cultural a partir de 2006, sob
a direção do Oficial de Chancelaria Roberto Vivian Mascareñas, que
permaneceu no cargo até 2009, com aumento expressivo dos cursos
de língua portuguesa, e outros cursos de história e cultura do Brasil. Destaca-se o incremento de alunos matriculados semestralmente
nos diversos cursos, que atingiu o patamar de 700 estudantes. Na
seara cultural, estiveram em projetos do Centro Cultural nomes de
peso da MPB, como Adriana Calcanhoto, Fafá de Belém e Miúcha.
Destaca-se, ainda, a criação da mostra permanente de filmes intitulada “Cinema Brasileiro na Piazza Navona” que exibia um filme
brasileiro a cada semana, além de um filme infantil nas tardes do
último sábado de cada mês.
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Durante a permanência da Oficial de
Chancelaria Inajara Tainá Lessa Gomes
como diretora do Centro, de 2010 a 2012,
a carga horária dos cursos regulares foi
ampliada e passou de 40 para 45 horas totais. A estrutura curricular foi adaptada
ao Quadro Comum Europeu, ou seja, os
cursos regulares passaram a ser desenvolvidos em seis níveis, e não mais em
cinco. Marco desse período foi a efetivação dos professores de língua portuguesa, alguns dos quais com mais de 20 anos
de serviços prestados ao Centro Cultural. Em seguida, durante oito meses, de
2012 a 2013, o CCBI ficou sob a responsabilidade do Assistente de Chancelaria
Wagner Humberto Durães de Oliveira. A
gestão, ainda que breve, deu início à readequação de procedimentos internos do
Centro Cultural.
A partir de 2013, assumiu a diretora
Daniela Dornelas Cavalcanti, que conduziu importante reorganização estrutural,
principalmente em termos de registro
documental e de procedimentos. Em
2013, houve a instalação de equipamentos
modernos nas salas de aula, o que possibilitou o emprego de novos métodos didáticos e melhoria qualitativa dos cursos.
Além disso, foi aberto novo meio de comunicação com os alunos, com a criação
da página do CCBI no “Facebook”. Em
2014, o CCBI retomou a oferta de cursos
para crianças brasileiras, com novo modelo, que possibilita não apenas o aperfeiçoamento das habilidades de comunicação e redação em língua portuguesa, mas
também o reconhecimento do valor simbólico da cultura nacional em suas diversas manifestações, como a literatura, a
música e a história. O curso “Português
como Língua de Herança” passou a ser
ministrado pela professora Eliana Miura

e pelo professor de dança e
cultura brasileira Jean Rosa.
Os bons resultados do curso,
entre outubro de 2014 e janeiro de
2015, foram compilados em material
didático comentado pela professora e
compartilhado no portal da Rede Brasil
Cultural. Além disso, foram instituídos
o Clube da Literatura e do Cinema, bem
como o primeiro curso preparatório para
o exame CELPE-Bras.
Atualmente, o CCBI oferece cursos
regulares de língua portuguesa do nível
principiante ao avançado, estruturados
em seis módulos, de acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência para
as Línguas. Cada módulo dos cursos regulares possui 45 horas e pode ser feito
com duas aulas semanais ou de modo intensivo, com uma aula por semana, com
duração de 3 horas. Além dos cursos regulares, o CCBI oferece cursos de aprofundamento voltados a estudantes que
já possuem conhecimentos básicos de
comunicação em português. Os cursos
abordam temas ligados à língua portuguesa e à cultura brasileira, como história do Brasil, cinema, música e literatura,
e são renovados semestralmente. O CCBI
conta com oito professores brasileiros,
formados no Brasil e com grande experiência na área de ensino de português
para estrangeiros.
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Eventos culturais de grande
repercussão
O CCBI promove eventos culturais e
científicos desde sua criação, com temáticas e perspectivas diversas diante do vasto potencial brasileiro. O primeiro grande evento, promovido na década de 1970
pelo diretor Wagner Novaes, foi um importante espetáculo por ocasião da morte
de Vinícius de Moraes. Reuniu músicos
como Írio de Paola, Tico da Costa, Sergio Bardotti e Sergio Endrigo. O enorme
sucesso levou à reedição do evento no
Instituto Ítalo-Latino Americano (IILA).
Anos depois, teve significativa repercussão a exposição de pinturas de “arte primitiva” do compositor, cantor e pintor
autodidata carioca Heitor dos Prazeres,
realizada em julho de 1984, paralelamente a concerto de Heitor dos Prazeres Filho. O músico apresentou-se também em
programa televisivo da RAI, com patrocínio do Centro Cultural. Muitos outros
artistas passaram pelo CCBI. Em junho
de 1997, Elza Soares fez espetáculo no
auditório. Na década seguinte, em 2006,
Fafá de Belém fez no Centro Cultural a
coletiva de imprensa que antecedeu sua
apresentação em grande auditório de
Roma. Importante acontecimento foi
também a palestra e apresentação musical de Gilberto Gil, quando era Ministro
da Cultura.
No âmbito literário e acadêmico, foram realizados inúmeros lançamentos de
livros e encontros com estudiosos e artistas. Os primeiros seminários, organi-

zados pelo diretor Wagner Novaes, abordavam temas como teoria da tradução
literária, prosa e poesia, com a presença
da renomada estudiosa Luciana Stegagno
Picchio. Outro seminário de grande sucesso tratou das histórias dos povos que
formaram o país antes do descobrimento, ministrado pelo então Ministro-Conselheiro Alberto da Costa e Silva.
Na década de 1990, a palestra de Jorge
Amado foi um dos destaques. O período, a propósito, foi marcado por intensa
programação de seminários abertos ao
público, organizados pela então diretora
Maria Lúcia Verdi. Um desses relevantes eventos foi a Semana do Pensamento
Brasileiro, realizada em maio e junho de
1994, com a participação de grandes nomes da comunidade intelectual brasileira e italiana, reunidos para discussão da
realidade do país.
Em 2004, o cartunista Maurício de
Souza visitou o CCBI e, durante diálogo
com os professores do Centro Cultural,
desenhou ilustração em apostila do 1º nível do curso de língua portuguesa, adotada posteriormente como imagem de capa
do material didático do CCBI. Tratava-se
de desenho do personagem Bidu, acompanhado de assinatura.
Em 2009, evento de relevância foi o
Seminário de Literatura Brasileira, voltado para as obras de Machado de Assis
e Guimarães Rosa, com a participação
dos Acadêmicos Ana Maria Machado,
Marcos Vinícios Vilaça, Moacyr Scliar e
Ivan Junqueira. Recentemente, o Centro
Cultural abrigou lançamentos de traduções de obras para a língua italiana, como
“Per vivere con poesia”, de Mario Quintana; “Tutameia”, de Guimarães Rosa, e
“Il dono della menzogna”, de Ronaldo
Correia de Brito.

43

O CCBI também promoveu eventos sobre a
produção cinematográfica brasileira. São exemplos a conferência de imprensa com o diretor Bruno Saglia, na ocasião do lançamento de seu filme
“Diminuta”, em 2013, e, no início de 2015, a apresentação do filme “A Estrada 47”, coprodução ítalo-brasileira que celebra a participação do Brasil
na II Guerra Mundial.
As tradições e festas populares não foram deixadas de lado na programação de eventos do Centro
Cultural. Na década de 1990, no âmbito do primeiro curso infantil do CCBI, foram realizadas festas
típicas, como a junina, no pátio interno da Embaixada, e a carnavalesca, sempre a caráter. Mais
recentemente, a apresentação da gaúcha Caravana
Chamamecera ilustrou a riqueza e a variedade da
cultura popular nacional.
Dentre todos os eventos realizados no Centro Cultural, despertaram particular entusiasmo
e satisfação aqueles organizados por professores e
alunos. Em maio de 2010, o aluno Pietro Ruffolo
organizou seminário em homenagem aos soldados
brasileiros que lutaram na Itália durante a II Guerra Mundial. O evento contou com apresentação do
Coronel Orlando Roque de Simone, então Adido do
Exército, e projeção do documentário “La sottile linea brasiliana”, com a presença da diretora Marilia
Cioni. Em 2014, o aluno Vincenzo Fratta lançou no
CCBI o livro “Palestra Italia – quando gli italiani
insegnavano il calcio in Brasile”, de sua autoria, que
trata da história do Palmeiras. Ainda sobre o tema
futebol, em maio de 2015 foi lançado no auditório
do Centro Cultural o livro “Il passerotto di Magé”,
sobre o jogador Garrincha, do autor italiano Antonio Lombardo.
Cabe salientar, ainda, as cerimônias de encerramento de semestre letivo, quando são entregues
os diplomas aos formandos. Sempre com apresentações musicais e teatrais de alunos, declamação de
textos e poesias, exibição de vídeos e outras atividades, o evento conta também com a participação
do coro Aquarela, formado por professores, alunos
e outros participantes. Dentre as atividades organizadas, destaca-se a realização de sarau em que

vários alunos fazem apresentações com
poemas, textos teatrais e músicas de autores brasileiros, de acordo com o nível
de proficiência.
Fora das dependências do CCBI, mas
em estreita coordenação, o Setor Cultural da Embaixada realiza diversos eventos culturais, como mostras de arte contemporânea brasileira, que normalmente
ocorrem na Galeria Cândido Portinari, e
concertos musicais, sobretudo de música
erudita e popular brasileira, na Sala Palestrina ou no pátio principal do Palácio
Pamphilj. Além disso, os alunos do CCBI
são constantemente convidados para
participar de iniciativas desenvolvidas
pelo Setor Cultural em colaboração com
instituições de relevo da capital italiana,
como foi o caso do Festival Brasil, em
2013, no Auditório Parco della Musica, e
de mostra e seminário em comemoração
ao centenário de Lina Bo Bardi, realizados no início de 2015 no museu MAXXI.
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Personalidades que estudaram no CCBI
O CCBI, instituição de ensino prestigiosa em Roma, não poderia
deixar de contar com alunos ilustres. Diversas personalidades italianas estudaram língua portuguesa no Centro Cultural, a exemplo
do político Fabio Porta, deputado italiano, desde 2008, pelo Partido
Democrático, eleito pelos italianos residentes na América do Sul.
Entre os estudiosos contemporâneos, foi aluno do CCBI o filósofo Mario Perniola, professor de Estética e autor de vários livros e
publicações, entre os quais “Miracoli e traumi della comunicazione”,
que recebeu o Prêmio de Sanctis. Ademais, o CCBI contribuiu para
a formação do Professor Vincenzo Arsillo, catedrático em Literatura Portuguesa e Brasileira na Universidade Ca’ Foscari, de Veneza,
com doutorado sobre o poeta Manuel Bandeira. Outro acadêmico
que estudou no Centro Cultural foi Massimo Canevacci, antropólogo, etnógrafo e escritor italiano, que foi professor de Antropologia na
faculdade de Ciências da Comunicação da Universidade “la Sapienza”, de Roma, e integra o Instituto de Estudos Avançados (IEA) da
Universidade de São Paulo, onde vive atualmente.
Na área de jornalismo e crítica musical, estudaram no CCBI,
entre outros, Gino Castaldo e Paolo Scarnecchia. Castaldo é jornalista, com coluna no “La Repubblica”, apresenta programa na
Radio3 Rai e é autor de diversos livros. Scarnecchia é músico,
professor de história da música e autor de publicações como
“Musica e politica”, “Musica popolare brasiliana” e “Heitor
Villa-Lobos”. Antonella Rita Roscilli, biógrafa de Zélia
Gattai, também frequentou os cursos do CCBI na década
de 1990. Roscilli é jornalista, escritora e tradutora, dedicada à divulgação de temas sobre a cultura e atualidades do Brasil e de países de África lusófona.
Por fim, alguns artistas também foram alunos
do CCBI, como os atores Roberto Ciufoli, Lucio
Caizzi e Rita Charbonnier, e o diretor Gian Paolo Vallati. Caizzi integrou o elenco do filme “La
casa del sorriso”, dirigido por Marco Ferreri, e
vencedor do Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim em 1991. Rita Charbonnier,
além de atriz, é autora do romance “La sorella di
Mozart”, traduzido para diversos idiomas. Gian
Paolo Vallati é diretor e roteirista cinematográfico, premiado pelo documentário “Concerto in Onde
Corte” e o longametragem “Cara, ti amo...” , além de
colaborar para as redes televisivas Rai e Mediaset.
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Conclusão
Ao longo dos anos, o Centro Cultural
Brasil-Itália tem sido instrumento fundamental de promoção do relacionamento
entre os dois países. Constitui a mais importante instituição de ensino da língua
portuguesa na Itália e é reconhecido pela
qualidade de seus professores e das atividades que desenvolve. Na última década,
a projeção internacional do Brasil, aliada
ao crescimento econômico do país, fez
crescer a demanda pelo ensino de português na Itália. De acordo com dados do
primeiro semestre de 2015, estudam no
Centro Cultural mais de 300 alunos, entre
os quais diplomatas e outros funcionários
do Ministério dos Negócios Estrangeiros
e da Cooperação Internacional da Itália,
com o qual a Embaixada mantém acordo para o ensino de português. Além do
tradicional interesse pela cultura brasileira, atualmente os italianos identificam
no português também uma ferramenta
profissional, em vista das oportunidades
existentes no mercado brasileiro, o que
amplia ainda mais as possibilidades de
atuação do CCBI neste país.
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Brasil Chile
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Centro Cultural
Brasil-Chile
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Centro Cultural Brasil-Chile: porta
de entrada para a cultura brasileira
de grandes nomes da sociedade
chilena

Histórico da instituição no país
O Centro de Estudos Brasileiros (CEB) em Santiago foi fundado
no ano de 1960, durante a gestão do Embaixador Rubens Ferreira de
Mello. Anteriormente à sua fundação, existiu o Instituto Chileno-Brasileiro de Cultura, criado em 1939, o qual, entretanto, carecia de
sede própria e de recursos permanentes.
O primeiro diretor da instituição foi o poeta e tradutor amazonense Thiago de Mello, que foi a Santiago com o propósito de inaugurar e dar início às atividades do CEB. Imediatamente, teve início
intensa vida cultural, com ênfase na realização de cursos de português, concertos, palestras e exposições de artistas brasileiros e locais,
além de prolífica e importante produção literária própria.
Em 1964, com o início do governo militar no Brasil, Thiago de
Mello foi afastado de suas funções. Sucederam-no diversos diretores,
com diferentes trajetórias nas áreas das artes, cultura e educação,
cada um dos quais imprimiu seu próprio estilo de gestão ao Centro e contribuiu, assim, para diversificar as atividades da instituição. Thiago de Mello retornaria à direção do CEB nos anos de 1993
e 1994, indicado pelo então Chanceler Fernando Henrique Cardoso,
em período breve, porém marcado por intensa produção cultural em
parceria com os intelectuais locais.
Em 2008, respondendo a uma nova visão do MRE, que visava a
ampliar o escopo de trabalho dos CEBs, estes passaram a se chamar
Centros Culturais Brasileiros (CCBs), constituindo-se em polos ainda mais dinâmicos de promoção da cultura brasileira e da língua
portuguesa. O Centro Cultural Brasil-Chile passou, então, a ser conhecido pela nomenclatura CCBRACH.
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Os diretores que passaram pelo CEB–Santiago e Centro Cultural
Brasil–Chile foram os seguintes:
•

Thiago de Mello, poeta e tradutor.
Desde a fundação, 1960—1964;
Paulo de Carvalho Neto, folclorista. 1965—1967;
José Simeão Leal, poeta. 1967—
1968;
Nísia Nóbrega, poetisa e escritora.
1968—1975;
Pedro Moacir Maia, professor e
historiador da arte. 1976—1980;
Doraci Girrulat, artista plástica.
1981—1983;
Paulo César Puls, professor. 1983—
1989;
Rosa Veloso Dias Gianaccini, professora de literatura. 1989—1993;

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Aspectos históricoarquitetônicos da sede onde
está instalado o CCBRACH
Até julho de 2015, o Centro Cultural
Brasil-Chile estava instalado em edifício, na Avenida Libertador Bernardo
O’Higgins, mais conhecida como Alameda, número 1650. Tal edifício é um
anexo do Palácio Errázuriz, o qual abriga a sede da Embaixada do Brasil em
Santiago desde 1941. O Palácio Errázuriz foi construído em 1872 pelo arquiteto italiano Eusebio Chelli a pedido de
Maximiano Errázuriz Valdivieso —empresário do cobre, político e diplomata

11

Embajada del Brasil. Palacio Errázuriz, p. 3.

Thiago de Mello, poeta e tradutor.
1993—1994;
Rosa Veloso Dias Gianaccini, professora de literatura. 1994—1996;
Ana Elisa Moellmann, musicista e
professora. 1996—2003;
Antônio Carlos Gomes Lima, escritor. 2003—2005;
Elisa Cristina Moraes Rodrigues
Lopes, linguista e professora.
2005—2010;
Anna Magdalena Machado Bracher, linguista e professora. 2010—
presente.

de uma das famílias mais prestigiosas da
elite chilena.
A construção deslumbrou a sociedade da época, chegando a ser catalogada
como a melhor e mais luxuosa casa de
Santiago. 11
De aspecto sóbrio e imponente, o Palácio Errázuriz atende às características
formais do estilo neoclássico, com clara
influência italiana. Sua fachada principal
possui três volumes, sendo um central de
dois pisos e dois laterais de um piso, que
avançam formando um extenso terraço,
originalmente decorado com esculturas.
Em seu interior, os espaços estão ordenados em torno de grandioso “hall” de pé
direito duplo, onde se destaca o elaborado piso com diferentes tipos de mármore. A construção contava, originalmente,
com um total de 12 salões no primeiro
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fazia parte do projeto original, havendo
piso, todos revestidos com parquetes de
sido acrescentado algumas décadas após
finas madeiras, e ao menos 10 dormitórios no segundo andar12. O Palácio
a construção original. A fim de não dimiErrázuriz também possuía um grande
nuir o protagonismo do edifício principarque, reduzido com o passar dos anos,
pal, esse piso adicional foi posteriormente
em razão da abertura da Rua Alonso de
removido durante reforma realizada em
Ovalle, que cortou a parte
todo o palácio por Agustin
sul do terreno, e posterior “O primeiro diretor do CEB foi Edwards MacClure, últiconstrução dos anexos o poeta amazonense Thiago de mo proprietário antes da
mais modernos, onde fun- Mello. Imediatamente, teve iní- aquisição do edifício pelo
ciona a Chancelaria da cio intensa vida cultural, com Estado brasileiro15.
ênfase na realização de cursos
Embaixada.
A parte posterior da
Durante a década de de português, concertos, pa- construção desse anexo, de
1980, o governo chileno lestras e exposições de artistas nítida influência neoclássichegou a contemplar a de- brasileiros e locais, além de ca, integra a “loggia” do pásapropriação do palácio prolífica e importante produção tio de honra que dá acesso
para abrir caminho para literária própria”.
ao Palácio, com uma parea rodovia Panamericana.
de em semicírculo na qual
Felizmente, os esforços da Embaixada do
estão instaladas duas portas em forma de
Brasil permitiram a mudança da rota da
arco pelo lado do edifício do CCBRACH
estrada e, com ela, a preservação do Paláe duas pelo lado da antiga cavalariça, que
cio Errázuriz. Não foi possível evitar, no
posteriormente se converteria no anexo
que abrigava o Setor Cultural da Embaientanto, que mais uma parcela do jardim
13
xada. A curva deste pátio foi determinada
fosse perdida na construção da rodovia .
O edifício anexo ao Palácio Errázuem função do giro das carruagens usadas
riz, passou, em 1960, a sediar o CEB Sanna época16.
tiago, que lá funcionou até o ano de 2015.
No andar térreo do edifício do
Este edifício, de estilo mais simples
CCBRACH, funcionavam três salas de
que o edifício principal do palácio14, mas
aula, a recepção e a administração; no seintegrante do projeto original, a construgundo piso, um pequeno auditório para
ção possui dois andares e um subsolo.
eventos culturais, o setor audiovisual e
Durante algumas décadas, o edifício tama direção. O subsolo abrigava a bibliotebém contou com um terceiro piso que não
ca Cecília Meirelles, que possui o maior

12

Restauración del Palacio Errázuriz: El renacer de un pasado de esplendor.

13

Embajada de Brasil en Santiago de Chile. Restauración del Palacio Errázuriz: Embajada de Brasil

revivirá la majestuosidad de su sede en Chile. Revista Sin Límites. Santiago de Chile, n. 1, p. 14-18, setembro
de 2012..
14

”La fachada del departamento anexo se separa nítidamente del palacio, pareciendo que fuera otra

casa”. (FOGARTY HERRERA, página 97).
15

FOGARTY HERRERA, página 71.

16

FOGARTY HERRERA, página 79
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acervo de obras brasileiras e de língua portuguesa no Chile, com
aproximadamente 10 mil volumes sobre literatura, artes, humanidades e turismo, entre outros tópicos relacionados ao Brasil.
Ao longo dos anos, fizeram-se necessárias algumas reformas no
edifício do Centro Cultural, com o propósito de torná-lo mais adequado ao uso para atividades educacionais e culturais. Há registros
de intervenção em 1976-1977 e outra grande reforma em 2004-2005
que, além de modernizar os materiais, alterou o uso dos espaços no
segundo piso.
Todo o complexo do Palácio Errázuriz passou por grande renovação iniciada em 2013. As empresas Ossa Arquitectura e Ipiña+Nieto Arquitectos17 desenvolveram projeto de restauração do Palácio, que incluiu a reparação dos danos provocados pelo terremoto de
2010, além da pintura de fachadas e interiores e a instalação de novos
sistemas de aquecimento e comunicações, modernizando, assim, os
espaços sem perder a aparência original do edifício do século XIX. A
chancelaria também foi reformada, assim como o edifício até então
ocupado pelo CCBRACH, que foi transformado em moderno espaço
para exposições18.
Como consequência da reforma no Palácio Errázuriz, o Centro
Cultural – depois de funcionar por 55 anos junto à residência e à
chancelaria da Embaixada – se transfere, em meados de 2015, para
o 15º andar da Rua Mac Iver, 225, instalando-se no imóvel anteriormente ocupado pelo Consulado-Geral do Brasil. A mudança de sede
foi precedida de intervenção arquitetônica para adaptar o novo espaço às necessidades do CCBRACH, em projeto da firma Ipiña+Nieto,
também responsável pela reforma da residência e da chancelaria. O
projeto do novo Centro Cultural se articula ao redor de biblioteca,
que constitui o coração da nova sede. Circundando essa biblioteca,
projeta-se um anel de móveis de madeira pintada de branco, que absorvem os espaços privados e separam a área de leitura das salas de
aula e da zona de administração e direção.

17

CASTRO, Fernanda. Rehabilitación y Ampliación De La Embajada De Brasil En Chile.

18

Embajada de Brasil en Santiago de Chile. Restauración del Palacio Errázuriz: Embajada de Brasil

revivirá la majestuosidad de su sede en Chile. Revista Sin Límites. Santiago de Chile, n. 1, p. 14-18, setembro
de 2012.
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Principais realizações
do CCBRACH nas áreas
educacional e cultural
Durante os 55 anos de história do
CEB Santiago e do CCBRACH, várias
iniciativas importantes nas áreas educacional e cultural foram desenvolvidas, e
o detalhamento de todas excederia a viabilidade deste capítulo. Entretanto, algumas atividades merecem especial destaque, sendo descritas a seguir.
Cumpre recordar que a principal missão da instituição é a divulgação da língua
portuguesa no Chile, por meio de cursos
realizados em sua sede desde sua fundação. O CCBRACH ocupa posição de
destaque entre as instituições educacionais no Chile, com corpo docente sólido
e preparado para o ensino do Português
como Língua Estrangeira (PLE). Deve-se
mencionar que há vários anos a instituição produz seu próprio material didático,
elaborado por seus professores.
Na área acadêmica, destacam-se as
Jornadas Brasileiras, realizadas em parceria entre o Centro de Estudios Culturales
Latinoamericanos (CECLA) da Universidad de Chile e o CCBRACH. As últimas edições têm tido, ainda, o apoio do
Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)
da Universidad de Santiago de Chile e do
Departamento de Lengua y Literatura
da Universidad Alberto Hurtado, além
do Instituto Camões. As Jornadas Brasileiras foram iniciadas em 2006 e, desde
2009, são acompanhadas pelas Jornadas
de Culturas de Língua Portuguesa no
Mundo. Trata-se do mais destacado espaço, no Chile, para reflexão acadêmica
acerca da literatura e da cultura brasileira
e de língua portuguesa, com a apresen-

tação de trabalhos acadêmicos, mesas
coordenadas e palestras, além de uma ou
mais conferências magistrais proferidas
por pesquisadores brasileiros convidados. O evento está intimamente ligado
ao trabalho desenvolvido pelas universidades parceiras, que possuem cursos de
pós-graduação Stricto Sensu nas áreas de
Literatura e Cultura Brasileira.
Ao longo da história do CEB Santiago
e do CCBRACH, houve uma intensa e importante produção literária, que, posteriormente, teve continuidade nas publicações bilíngues de poesia e prosa editadas
pela Embaixada do Brasil em Santiago;
dentre estas últimas, muitas integram a
série de poesia bilíngue realizada em conjunto com a Academia Brasileira de Letras
e a Academia Chilena de la Lengua. Entre
as publicações do CEB Santiago propriamente ditas, destaca-se a série “Cadernos
Brasileiros”, editada nos primeiros anos
da instituição, sob a direção de Thiago de
Mello, sob o lema “Por la integración de la
cultura latinoamericana”.
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Lista de temas e convidados das dez edições já realizadas das “Jornadas Brasileiras”:
•

•

•

•

•

I Jornadas Brasileiras (2006): “Brasil:
Culturas Migrantes”, com a presença
de Marcos Piason Natali (USP) e Jorge
de Almeida (USP);
II Jornadas Brasileiras (2007): “Encuentro con Escritores y Poetas Brasileños”, com a presença dos escritores
brasileiros Carlos Nejar, Ivan Junqueira e Marcos Vinícios Vilaça, presidente
da Academia Brasileña de Letras, e do
professor Roberto Zular (USP);
III Jornadas Brasileiras (2008): “Machado de Assis a Cien Años de su
Muerte”, com Maria Augusta Fonseca
(USP) e Markus Lasch (UNICAMP);
IV Jornadas Brasileiras (2009): “Las
Culturas de Lengua Portuguesa en el
Mundo”, com a participação de Sérgio
Costa (Universidade Livre de Berlim);
V Jornadas Brasileiras (2010): “Historia compartida: Brasil – Chile”, com a
participação de Wander Melo Miranda
(UFMG);

•

•

•

•

•

VI Jornadas Brasileiras (2011): “Brasil:
Travesías atlânticas”, com a presença
de Dain Borges (Universidad de Chicago);
VII Jornadas Brasileiras (2012): “Cultura popular, cultura de masas e industria cultural”, com a presença de
Liv Solvik (UFRJ) e Carlinda Nuñez
(UERJ);
VIII Jornadas Brasileiras (2013): “De la
Semana de Arte de São Paulo a Brasília. Modernismo, modernidad y modernización”, com Victor Hugo Adler
Pereira (UERJ);
IX Jornadas Brasileiras (2014): “A cincuenta años del golpe: La cultura brasileña en dictadura”, com a participação
de José Miguel Wisnik (USP);
X Jornadas Brasileiras (2015): “Memorias y medios visuales en las culturas
de lengua portuguesa”.

Ao longo da história do CEB Santiago e do CCBRACH, houve uma
intensa e importante produção literária, que, posteriormente, teve continuidade nas publicações bilíngues de poesia e prosa editadas pela Embaixada do Brasil em Santiago; dentre estas últimas, muitas integram a série
de poesia bilíngue realizada em conjunto com a Academia Brasileira de
Letras e a Academia Chilena de la Lengua. Entre as publicações do CEB
Santiago propriamente ditas, destaca-se a série “Cadernos Brasileiros”,
editada nos primeiros anos da instituição, sob a direção de Thiago de
Mello, sob o lema “Por la integración de la cultura latinoamericana”.
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Constam da série “Cadernos Brasileiros” os seguintes volumes:
•

•

•

•

•

•

•

•

BANDEIRA, Manuel. La Estrella de la
Mañana. [tradução Thiago de Mello].
Cadernos Brasileiros. Santiago do Chile: Centro de Estudos Brasileiros, 1962.
BANDEIRA, Manuel. Castro Alves.
Cadernos Brasileiros. Santiago do Chile: Centro de Estudos Brasileiros, 1962.
MACHADO DE ASSIS, J. M. Unos
brazos. Cadernos Brasileiros. Santiago do Chile: Centro de Estudos Brasileiros, 1962.
COSTA, Lúcio. Arquitectura brasileña. Cadernos Brasileiros. Santiago
do Chile: Centro de Estudos Brasileiros, 1962.
ROMERA, Antonio. Diálogo en torno
a Candido Portinari. Con un poema
de Carlos Drummond de Andrade.
Cadernos Brasileiros. Santiago do Chile: Centro de Estudos Brasileiros, 1962.
LOPES NETO, Simões. El negrito del
pastoreo. Cadernos Brasileiros. Santiago do Chile: Centro de Estudos Brasileiros, 1962.
NOGUEIRA, Armando. Nilton Santos. Cadernos Brasileiros. Santiago
do Chile: Centro de Estudos Brasileiros, 1962.
TEATRO brasileño contemporáneo.
Cadernos Brasileiros. Santiago do Chile: Centro de Estudos Brasileiros, 1962.

•

•

•

•

•

•

•

ANDRADE, Carlos Drummond de.
Antologia. [tradução Thiago de Mello e Armando Uribe Arce]. Cadernos
Brasileiros. Santiago do Chile: Centro
de Estudos Brasileiros, 1963.
NERUDA, Pablo. Farewell. [tradução
Thiago de Mello]. Cadernos Brasileiros. Santiago do Chile: Centro de Estudos Brasileiros, 1963.
URIBE ARCE, Armando. La humanidad de Roser Bru. Cadernos Brasileiros. Santiago do Chile: Centro de Estudos Brasileiros, 1963.
PENA FILHO, Carlos. Memorias del
buey Serapián. [tradução Thiago de
Mello]. Cadernos Brasileiros. Santiago
do Chile: Centro de Estudos Brasileiros, 1963. Capa com gravura de Eduardo Vilches.
MISTRAL, Gabriela. Gabriela Mistral
y el Brasil. Cadernos Brasileiros. Santiago do Chile: Centro de Estudos Brasileiros, 1963.
ARCE, Homero. Os Íntimos Metais.
(Edição bilíngue). [tradução Thiago de
Mello; Ilustrado por Pablo Neruda]. Cadernos Brasileiros. Santiago do Chile:
Centro de Estudos Brasileiros, 1964.
LARRAÍN, Sergio. El Rectángulo en la
Mano. Cadernos Brasileiros. Santiago do
Chile: Centro de Estudos Brasileiros, 1963.

Destaca-se o volume “El Rectángulo en la Mano” da série Cadernos Brasileiros por seu valor histórico.
Este foto-livro, publicado em sequência a uma exposição dos trabalhos de Sergio Larraín, é o primeiro
livro do hoje mundialmente renomado fotógrafo chileno. A obra, constituída de 12 páginas com uma
simples encadernação grampeada, apresenta 17 fotografias em fac-símile retratando crianças de rua19.
Devido à raridade do livro, os poucos exemplares existentes chegam a ser vendidos por milhares de euros
em sítios eletrônicos especializados na venda de livros antigos20.

19

http://marcelocaballero-fotografia.blogspot.com/2013/11/el-rectangulo-en-la-mano-una-rareza_15.html

20

http://5b4.blogspot.com/2007/05/books-of-sergio-larrain.html
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Outras publicações que levam a chancela do CEB Santiago e que não integram a
série Cadernos Brasileiros são:
•

•

MELLO, Thiago de (Org.). Panorama
de la Poesia Brasileña. [tradução Thiago de Mello; e Adán Méndez]. Santiago
de Chile: Embaixada do Brasil, 1993.
MELLO, Thiago de. Los Estatutos del
Hombre. [tradução Pablo Neruda].
Buenos Aires: Vergara & Riba Editores,
2001. Edição especial em 2004, com tiragem de 500 exemplares, como homenagem a Thiago de Mello por ocasião
do centenário de Pablo Neruda.

Desde o ano de 2007, com a criação
de um Leitorado Brasileiro junto à Faculdade de Letras da Pontificia Universidad
Católica de Chile, as leitoras a cargo do
programa têm trabalhado conjuntamente
com o CCBRACH na realização de palestras, cursos de capacitação, difusão de
atividades culturais e aplicação do exame
CELPE-Bras.
O CCBRACH é, ainda, o responsável
no Chile pela divulgação e inscrições do
Programa Estudante Convênio (PEC) do
Governo brasileiro. O Centro Cultural é,
ainda, o único posto credenciado no Chile
para a aplicação do exame de certificação
em Língua Portuguesa CELPE-Bras, necessário para que os estudantes participem do PEC.
Com o propósito de capacitar o próprio corpo docente e os vários professores
de português residentes em todo o Chile, o
CCBRACH realiza, periodicamente, congressos e cursos de capacitação para professores de PLE, geralmente em parceria
com a Universidad de Santiago de Chile.

•

CENTRO DE ESTUDOS BRASILEIROS. Sousândrade: Un canto brasileño de amor a Chile. Santiago:
Editorial Universidad de Santiago de
Chile, 2005.

De 2007 a 2012, o CCBRACH também organizou o concurso Chile Traduz
Brasil, dirigido a estudantes de português e estudantes de tradução, que, em
suas diferentes edições, homenageou aos
autores brasileiros Lima Barreto, Moacyr
Scliar, Machado de Assis, Euclides da
Cunha e Jorge Amado.
Também têm sido desenvolvidas
ações dirigidas ao público infantil. Desde 2005, o CCBRACH promove o projeto
“Conta Contos”, em que se apresentam
contos infantis brasileiros narrados em
espanhol para crianças chilenas de todas as idades, a fim de aproximá-las da
leitura e de divulgar a literatura infanto-juvenil brasileira. Esta atividade é coordenada pela biblioteca Cecília Meirelles
do CCBRACH e é desenvolvida, principalmente, em escolas rurais ou urbanas,
sejam tais escolas patrocinadas ou não
pelo Brasil. O “Conta Contos” também é
apresentado em espaços como a Festa dos
Idiomas, a Feira do Livro de Santiago e os
Cafés Literários do município de Providencia, que sempre apoiaram a atividade.
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Outro programa cultural dirigido às crianças é o projeto “Contadores de Histórias e Língua de Herança”, cujo piloto foi iniciado em 2014
e que tem como público alvo os jovens brasileirinhos e as crianças descendentes de brasileiros residentes no Chile. Este projeto faz parte de
uma política mais ampla do MRE que visa à preservação do Português
como Língua de Herança. Como o objetivo deste projeto é a manutenção
da língua portuguesa e da cultura brasileira, deci“O CCBRACH também se dedicou
diu-se realizá-lo em formato que inclui, além das
à realização de eventos de grande
histórias ligadas ao folclore brasileiro, as cantigas
repercussão (...), como o concurtradicionais em português.
so “Chile Canta Brasil”, destinado
Vários projetos também têm sido desenvolvidos
a cantores chilenos amadores, que
nas escolas patrocinadas pelo Brasil - escolas púdeveriam interpretar canções brablicas que levam o nome do Brasil ou da cidade de
sileiras conhecidas. (...) A última
Brasília, muitas das quais oferecem aos alunos atiedição do “Chile Canta Brasil” foi
vidades didáticas ligadas ao país. A Embaixada do
realizada em dezembro de 2012,
Brasil e o CCBRACH têm proposto ou apoiado, ao
em conjunto com uma apresentalongo dos anos, vários projetos dentro de seu plano
ção gratuita do grupo Paralamas
anual de atividades culturais. Tais projetos incluem
do Sucesso – cuja vinda ao Chile
aulas de português, concursos de redação ou desefoi patrocinada pela Embratur. O
nho, capacitação de professores, entre outros.
evento contou com a presença de
As ações do CCBRACH nas áreas educacional
mais de 5 mil pessoas”.
e cultural incluem, ainda, a constante realização de
seminários e cursos sobre literatura e cultura brasileira; concertos gratuitos de música brasileira e latino-americana, dos mais variados estilos;
exposições de artes plásticas; cursos de canto, teatro e capoeira; seleção e
fornecimento de material audiovisual para mostras de cinema brasileiro;
formação de grupos corais, com destaque para o grupo Ponto de Vista,
criado nos anos 1980, período em que também se formou um grupo de
dança e um grupo teatral, e o Coro Boa Mixtura, formado em 2012 e
ainda em atividade, composto por alunos do CCBRACH e membros da
comunidade local.

Eventos culturais de grande repercussão
organizados pelo CCBRACH
Diversos projetos desenvolvidos pelo CEB Santiago/CCBRACH durante sua história tiveram grande repercussão no que diz respeito não
apenas ao público diretamente alcançado, mas também à apreciação
pela qualidade das iniciativas culturais.
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Desde sua fundação, a instituição tem sido
palco de importantes atividades nas mais diversas
áreas da cultura. No CCBRACH foram realizados
concertos de conhecidos cantores brasileiros, e por
suas salas passaram nomes destacados da literatura
brasileira e latino-americana de todas as décadas.
É notório, por exemplo, o intenso intercâmbio de
poemas, traduções e publicações entre seu primeiro
diretor, Thiago de Mello, e o poeta e prêmio Nobel
chileno de literatura Pablo Neruda. O fruto dessa
amizade entre os dois poetas está presente até hoje
em publicações da biblioteca do CCBRACH.
Durante os anos 80, época em que o Chile ainda
se encontrava sob o governo militar, as atividades
culturais de caráter mais ousado causavam grande impacto no público. Foi um período de grande
efervescência cultural, no qual – apesar do medo
– se buscava participar de alguma forma do lugar e
do momento histórico que se vivia. Além das aulas
de língua portuguesa, forte atrativo do então CEB
Santiago, havia um grupo avançado que estudava
cultura e literatura brasileiras, com a análise dos
principais autores e movimentos literários do Brasil. Nesse período, eram frequentes os saraus culturais na instituição. Foi especialmente marcante
a apresentação da obra “A perseguição ou o longo
caminho que vai de zero a n”, de Timochenco Wehbi, por uma companhia teatral de Porto Alegre. A
apresentação da peça atraiu alunos e professores de
diversas escolas de teatro chilenas e chegou a chamar a atenção dos canais de televisão locais.
Em 1986, o centenário do poeta Manuel Bandeira foi comemorado no CEB Santiago com uma
semana completa dedicada a ele. Foram realizadas
diversas palestras, uma delas proferida pelo compositor Luis Advis, ex-aluno da instituição, além
de apresentações musicais e exposições. Uma noite
foi dedicada às canções que Luis Advis compôs sobre poesias de Manuel Bandeira, apresentadas pelo
coro “Ponto de Vista” (então existente na instituição) sob o nome “Canções Brasileiras”.

No ano de 2007, causou grande repercussão a participação do Brasil como
país convidado na FILSA – Feria Internacional del Libro de Santiago, de 23/10 a
04/11/07, com um público total estimado
de 250 mil visitantes. O evento contou,
em sua abertura, com a presença da presidente Michelle Bachelet, da ministra de
Educação e Cultura do Chile, Yasna Provoste, do Embaixador do Brasil à época,
Mário Vilalva, e do então Secretário-Executivo do MinC, Juca Ferreira. O Brasil,
primeiro país não hispano a ser homenageado nesta Feira, ocupou o maior estande do evento em área útil, coordenado
pela Fundação Biblioteca Nacional e pela
Câmara Brasileira do Livro.
A participação brasileira, a cargo da
Embaixada do Brasil, com o apoio do então CEB Santiago, contou com dezessete
mesas-redondas e palestras com escritores, dois lançamentos de livros inéditos,
duas sessões de leituras de obras, duas oficinas de teatro, cinco concertos, dezoito
exibições de filmes e duas exposições de
artes plásticas, na maior promoção cultural do Brasil no Chile a um só tempo .
Entre os pontos de destaque da programação incluem-se palestras
dos escritores brasileiros
Moacyr Scliar,
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Vicente Cecim, Bernardo Carvalho, Augusto Boal, Affonso Romano de Sant’Anna, Thiago de Mello, Paulo Betancur, Ivan Junqueira,
Márcio Souza e Heloísa Buarque de Hollanda, além dos cartunistas
Lourenço Mutarelli e Allan Sieber, entre outras mesas-redondas; lançamento de livros dos escritores Paulo Elias Farah e Marcelo Carneiro da Cunha, além das publicações “O último baile do Império”
e o livro bilíngue de poesias “Vicente Huidobro e Manuel Bandeira”,
financiado pela Academia Brasileira de Letras e a Academia Chilena
de la Lengua, com o apoio da Embaixada do Brasil em Santiago.
Adicionalmente, ocorreram oficinas de teatro, palestras sobre a
obra de Oscar Niemeyer (a cargo de Rafael Pino) e sobre literatura de
cordel (com a presença de J. Borges e Jeová Franklin, os quais também realizaram exposição de gravuras dessa forma de arte). Na parte
musical, houve concertos de Elza Soares, Mundo Livre S/A, Rabo de
Lagartixa e duo Luciana Silva e Flávio Augusto. Além disso, o CEB
Santiago ofereceu aulas de português express, sessões de conta-contos para crianças, além de apoiar, por meio de seu setor audiovisual,
a mostra de cinema que exibiu nove filmes brasileiros.
Em 2012, a exemplo do ocorrido com Manuel Bandeira, o centenário do escritor baiano Jorge Amado foi celebrado com várias
atividades no CCBRACH. Realizou-se, durante todo o mês de agosto, o curso “Salve, Jorge!”, que analisou as tendências e a projeção
literária da novelística de Jorge Amado. Também ocorreu um
seminário acadêmico na instituição, com a presença de professores e pesquisadores das principais universidades
chilenas. A quarta edição do concurso Chile Traduz
Brasil, realizada em parceria com a Universidad
de Santiago de Chile, teve como objeto trechos de dois livros do autor. Na mesma
universidade, foi exibida exposição
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de painéis retratando a amizade de Jorge Amado e Pablo Neruda.
Finalmente, uma importante livraria local se uniu às celebrações,
destinando, durante o mês de seu aniversário, um espaço para livros do autor, em português e espanhol, além de objetos alusivos ao
Brasil e à Bahia.
O CCBRACH também se dedicou à realização de eventos anuais
de grande repercussão, dos quais podemos destacar dois, ambos com
diversas edições. O primeiro deles é o concurso Chile Canta Brasil,
criado em 2005 e destinado a cantores chilenos amadores, que deveriam interpretar canções brasileiras conhecidas. O concurso, realizado a cada ano em parceria com a Faculdade de Música de diferentes
universidades locais, consistia em uma seleção prévia das gravações
dos candidatos, a cargo de músicos e professores, seguida por uma
semifinal, no auditório da universidade escolhida, com 20 participantes selecionados. A final do Chile Canta Brasil, com os músicos
vencedores, era realizada no auditório da universidade parceira ou
nos jardins do Palácio Errázuriz. O júri da grande final era sempre
constituído por professores das universidades parceiras, músicos
chilenos e brasileiros e críticos de música, que gentilmente apoiavam
o que se tornou um tradicional e aguardado evento cultural no país.
O alcance do concurso Chile Canta Brasil sempre foi elevado,
tanto na quantidade de candidatos inscritos – que superaram os duzentos em algumas edições – quanto no número de público presente
à semifinal e final de cada edição do evento. O prêmio para o vencedor de cada edição consistia em viagem ao Brasil com acompanhante
– patrocinada por hotéis e companhias aéreas –, além de instrumentos musicais e outros prêmios – entregues aos demais vencedores por
empresas brasileiras ou locais – e bolsas para cursos de português
no CCBRACH. A última edição do Chile Canta Brasil foi realizada
em dezembro de 2012, em conjunto com uma apresentação gratuita
do grupo Paralamas do Sucesso – cuja vinda ao Chile foi patrocinada pela Embratur no âmbito da divulgação das sedes da Copa do
Mundo de 2014. O evento, realizado no Parque das Esculturas do
Município de Providencia, em Santiago, contou com a presença de
mais de 5 mil pessoas.
O outro evento realizado anualmente com grande afluência de
público é a Festa dos Idiomas, cuja primeira edição ocorreu em 2006.
Essa festa, que ocorre tradicionalmente no Café Literário Parque
Balmaceda, é organizada pelo Centro Cultural Brasil-Chile em conjunto com outros nove institutos binacionais no Chile, todos ligados às embaixadas de seus países: Centro Cultural da Espanha no
Chile, Centro Russo, Goethe-Institut, Instituto Camões, Instituto
Chileno-Britânico de Cultura, Instituto Chileno-Israelita de Cultu-
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ra, Instituto Cultural Chileno-Japonês, Instituto Francês do Chile e
Instituto Italiano de Cultura. Na décima edição, realizada em 2015,
os institutos culturais da Índia e da China deverão participar como
convidados especiais.
No evento, que dura um sábado inteiro e é realizado com o apoio
do próprio município de Providencia, são desenvolvidas aulas express de idiomas, leitura de poemas, conta-contos, apresentações
musicais e artísticas, degustação de pratos típicos e exibição de filmes, constituindo um espaço para que os institutos binacionais divulguem seus cursos e atividades culturais. O público presente sempre supera as duas mil pessoas. O Centro Cultural Brasil-Chile se faz
presente por meio de um estande em que distribui material promocional do próprio CCBRACH e da Embratur, além de oferecer aulas
express de português em diferentes horários para adultos e crianças,
apresentação musical ou de capoeira e de conta-contos.

Personalidades locais que estudaram no
CCBRACH
Durante os cinquenta e cinco anos de história do CCBRACH, várias personalidades locais chilenas passaram por suas salas de aula, entre as quais se destacam:
•

•

Michelle Bachelet Jería, presidente
do Chile nos mandatos 2006-2010
e 2014-2018; estudou no então CEB
Santiago quando adolescente.
Claudia Acuña, cantora de jazz de
fama internacional, a mais importante intérprete chilena deste estilo
musical, atualmente residente nos
Estados Unidos.

•

•

Luis Advis, filósofo e compositor,
assessor cultural no Governo do
presidente Ricardo Lagos. Entre
suas obras destacadas está a Cantata de Santa María de Iquique.
Francisco Mouat, escritor e jornalista. Autor de vários livros, colunista do mais importante jornal do
Chile, “El Mercurio”, e comentarista esportivo.
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Além das personalidades acima mencionadas, inúmeros diplomatas e empresários chilenos também integraram, em
diferentes épocas, o corpo discente da
instituição.
O levantamento de informações
para a redação deste capítulo enfrentou
múltiplas dificuldades, em razão, sobretudo, do recente incêndio que destruiu
o depósito onde estavam custodiados
os arquivos da Embaixada do Brasil em
Santiago. Em vista desse fato, muitas das
informações aqui contidas carecem de
maior precisão ou detalhamento, principalmente no que diz respeito aos nomes,
datas e eventos do período mais antigo
de existência do CEB Santiago. A redação deste capítulo só foi possível devido
a exaustiva pesquisa e à realização de entrevistas com antigos alunos, professores
e funcionários da instituição. Registra-se, assim, o agradecimento, por sua inestimável colaboração, a Thiago de Mello,
Violeta Romero, Paulo César Puls, Jorge
Castellanos, Jorge Nieto, Jorge Atria, Lúcia Salinas, Oswaldo Lopes, Horst Nitschack, Wanira Grande, Maria Eugenia
Llosa e Martin Elorrieta.
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Centro Cultural Brasil-Peru: meio
século de um dos maiores centros
de ensino da língua portuguesa no
exterior
Habrá ocasiones en que los distinguidos miembros del
Instituto puedan extenderse en el estudio minucioso
y erudito de la poesía, el arte y las letras del Brasil que
tienen a Capistrano de Abreu y a Gilberto Freyre entre sus
símbolos más representativos y que poseen como picacho
de gloria la figura majestuosa de Machado de Assis.
Carlos Miró Quesada Laos, ex-Embaixador peruano no Rio de Janeiro.

A criação do Instituto Cultural Peruano-Brasileiro ocorreu em
15 de novembro de 1956, data comemorativa do ingresso do Brasil
no período republicano. Miró Quesada, presidente da instituição,
se dirigiu, naquela ocasião, ao Presidente da República do Peru, ao
Prefeito de Lima, ao Embaixador Orlando Leite Ribeiro, presidente
honorário, e a diversas autoridades, que viam surgir um novo mecanismo de aproximação com o Brasil.
O Instituto era uma criação voltada a peruanos, como Carlos
Miró Quesada, aficionados pela cultura e pela literatura brasileira. Participaram de sua composição nomes importantes do quadro
intelectual do Peru, como o político e diplomata Victor Andrés
Belaunde. Oferecia aulas de português e premiava os melhores estudantes com viagens ao Brasil por meio de voo regular da Força
Área Brasileira. Sua principal contribuição, contudo, foi inspirar a
incorporação, pela Embaixada em Lima, por meio do Centro de Estudos Brasileiros (CEB), da tarefa de difundir a cultura brasileira e a
língua portuguesa no país.
Oficialmente inaugurado em 1962, já na gestão do Embaixador
Raul Bopp, o CEB era dirigido por Miguel Alves de Lima e situava-se no coração de Lima, a apenas 200 metros do Palácio de Governo.
A estreita relação entre o ensino da língua portuguesa e a divulga-

68

ção da cultura brasileira em suas diversas vertentes foi explorada desde a primeira sede. O CEB contava com a galeria
Candido Portinari, que albergou diversos trabalhos que evocavam a cultura do
país e sua relação com o Peru. Em 1965,
recebeu uma de suas mais ilustres visitantes: Elis Regina, que passaria algumas
semanas em apresentações na televisão
local e no Gran Hotel Bolivar. Aos 20
anos, a “Pimentinha” já apresentava em
sua forte personalidade musical o furor
de uma nova música popular brasileira.
O desenvolvimento da cidade de
Lima, atualmente uma metrópole com
mais de 9 milhões de habitantes, empurrou para fora do centro histórico as
novas construções e bairros residenciais.
Acompanhando esse movimento, o CEB
também migrou por diferentes bairros
até chegar a Miraflores. O edifício de esquina na Av. Hipolito Unane, bairro de
Lince, era uma “casona”, tradicional elemento da arquitetura limenha, que pouco a pouco dá lugar a edifícios de vários
pavimentos. O então CEB foi dirigido
por Miguel Alves de Lima (1962-1968),
Abelardo de Paula Gomes (1968-1974),
Jesus Belo Galvão (1974-1978), José de
Sousa Rodrigues (1978-1984), Lúcia
Velloso da Silveira de Pantigoso (19841988 e 1990-2010) e
“Em 1965, o CEB receEvangelina
Tubino
beu uma de suas mais
(1988-1990). A eles
ilustres visitantes: Elis
coube a difícil tarefa
Regina, que passaria
de ensinar a língua
algumas semanas, no
portuguesa ao públiPeru, em apresentações
co peruano e ao mesna televisão local e no
mo tempo manter o
Gran Hotel Bolivar”.
contato com o Brasil,
evitando a perda de laços e a fluência no
vocabulário. Em tempos anteriores às
facilidades da internet, tal tarefa se via
ainda mais complicada.

A contribuição dos diretores e professores do CEB à difusão da cultura brasileira incluiu diversas publicações próprias. Jesus Belo Galvão, antes de assumir
suas funções no Peru, publicou ao menos
dois livros no Brasil: “Leituras Brasileiras”, pela Companhia Editora Nacional,
São Paulo; e “Língua e Expressão Artística - Subconsciência e Afetividade na
Língua Portuguesa”, pela Editora Civilização Brasileira, em 1967. Lúcia Velloso
escreveu sobre cordel e cultura popular.
Entre 1978 e 1986, o CEB implementou iniciativa até hoje presente na memória coletiva dos entusiastas da cultura e
da literatura brasileira no Peru: a publicação de livretos de poesia brasileira,
em edições bilíngues de poemas selecionados. Dessa maneira, escritores como
Carlos Drummond de Andrade, Manuel
Bandeira, Ferreira Gullar, Murilo Mendes, Mario Quintana, Ribeiro Couto e
Vinicius de Morais – e outros 20 grandes
poetas - foram trazidos para o contato
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com os leitores peruanos. Essa coleção, complementada recentemente com livretos de Ledo Ivo, Affonso Romano de Sant`Anna e Paulo
Leminski, foi relançada em 2013, como parte das comemorações dos
cinquenta anos da instituição.
O CEB de Lima foi um dos pioneiros na aplicação do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) no exterior, a partir de 1998. A realização do exame na instituição permitiu que centenas de jovens peruanos participassem dos
Programas de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) e de
Pós-Graduação (PEC-PG). Visando a aperfeiçoar a prova, que estimula o aprendizado de uma língua viva, moderna, em diversas ocasiões professores envolvidos na elaboração do exame foram convidados a Lima para apresentar as bases em que se assentam os critérios
de conhecimento do idioma, bem como ouvir relatos e experiências
dos professores.
Uma nova etapa de avanços institucionais iniciou-se em 2009,
quando foi alterada a denominação de CEB para
“Em 2012, a comemoração dos 50 anos
Centro Cultural Brasil-Peru (CCBP). Em 2010
do Centro Cultural (...) esteve à altura: o
iniciou-se a gestão da atual Diretora, Rozenilda
diálogo público entre Mario Vargas Llosa,
Falcão, e, em 2012, inaugurou-se o novo espaprêmio Nobel de literatura e principal esço. Em sua sétima sede, o agora Centro Cultucritor do país, e Nélida Piñon, imortal da
ral Brasil-Peru voltou a ter galeria, em ambiente
Academia Brasileira de Letras e primeira
privilegiado para exposições e apresentações
mulher a presidir a instituição, foi motivo
musicais. O edifício abrigava uma escola de arte,
de orgulho para a equipe e uma marca pevocação aproveitada pelo CCBP para manter o
rene na história do Centro Cultural”.
apreço e o estímulo ao contato com as artes. A
reaproximação com as atividades do Setor Cultural e de Cooperação Educacional da Embaixada, muitas delas realizadas nas instalações do CCBP, permitiu o melhor aproveitamento de ferramentas
de difusão cultural e a ampliação de seus efeitos. Debates à margem
de semanas de cinema brasileiro, visitas de artistas e escritores e a
divulgação de oportunidades de estudo no Brasil são exemplos de
atividades que se têm beneficiado desse contato estreito.
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Em 2012, a comemoração dos 50 anos do Centro
Cultural buscou homenagear a instituição e sua história na costura dos laços que aproximam brasileiros e
peruanos pela linguagem e pela cultura. Esteve à altura: o diálogo público entre Mario Vargas Llosa, prêmio
Nobel de literatura e principal escritor do país, e Nélida Piñon, imortal da Academia Brasileira de Letras e
primeira mulher a presidir a instituição, foi motivo de
orgulho para a equipe e uma marca perene na história
do Centro Cultural. O relançamento da coletânea de
livretos de poesia brasileira, organizados no “Box 50
anos Brasil-Peru”, e apresentações musicais e literárias
completaram a celebração.
Outro marco em sua trajetória, o CCBP recebeu,
em 2014, a exposição fotográfica “Amazônia-Andes”,
no âmbito da Bienal de Fotografia de Lima. Maior e
mais complexa montagem feita na Galeria Tarsila do
Amaral, relatava em imagens o caminho que une as
paisagens humanas e naturais do Brasil e do Peru.
O ofício do ensino da língua portuguesa já foi exercido por mais de 80 professores, brasileiros e peruanos.
Muitos dos ex-alunos atendidos seguiram para o Brasil
em seus estudos universitários, trabalharam no país ou
em algumas das mais de 60 empresas brasileiras que
atuam no Peru. As instituições do governo peruano
que já receberam aulas dos professores do CCBP, por
meio de acordos institucionais, incluem o Ministério
das Relações Exteriores, a Polícia Nacional do Peru abrangendo divisões de inteligência e de combate ao
tráfico de drogas - e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENATI). Fortalece-se, dessa maneira,
o apoio entre entidades governamentais, facilitando a
compreensão de aspectos da realidade brasileira por
meio do contato com o idioma e a cultura. Nos últimos
anos, em parte graças à criação da função específica de
Coordenador Pedagógico, o CCBP vive a melhora contínua na qualidade do ensino.
A adoção de metodologia moderna, a elaboração
de planos de aula, a capacitação continuada e a avaliação do ensino pelos alunos fortalecem a instituição e
ajudam a identificar pontos que necessitam melhora.
Aproveita-se esse quadro para trabalhar na relação
com outros centros de idioma em Lima, que, em vários
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casos, ensinam número de estudantes muitas vezes superior ao do CCBP. Parte-se
de uma postura não competitiva, em que a troca de informações sobre boas práticas e avaliações sobre uso de materiais pedagógicos são estimuladas. É o que se
vê no âmbito do Encontro de Professores de PLE (Português Língua Estrangeira),
já realizado em três edições. Completa-se a experiência estimulando a criação de
oficinas paradidáticas, em que a comunidade, além dos próprios alunos do CCBP, é
convidada a permanecer em contato com o idioma por meios como a produção de
programas de rádio pela internet, capoeira, dança, canto e em passeios de aprendizado pela cidade.
Mantendo-se essas condições e a correta valorização dos recursos humanos
disponíveis na instituição, o Centro Cultural poderá contribuir de maneira ainda mais consistente para a qualidade da oferta de cursos de língua portuguesa
no Peru, a começar pela própria metodologia praticada entre professores e
alunos do CCBP. O aprendizado já não é apenas “minucioso e erudito”, como mencionara o fundador do Instituto em 1956, e sim
amplo e popular, aberto a diferentes formas de se viver
e aprender o idioma, por quem quer que deseje
conhecer e vivenciar o Brasil.

72

73

Brasil Espanha

74

Centro Cultural do
Brasil em Barcelona
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Centro Cultural do Brasil em
Barcelona: uma nova visão para o
Brasil na Catalunha

O Centro Cultural do Brasil em Barcelona é o desdobramento de
um núcleo inicial de estudos brasileiros que remonta a 1963, quando foi instalado na biblioteca da sede do Consulado-Geral do Brasil,
com atividade única de ensino da língua portuguesa.
Em 1975, essa atividade passou a ser desenvolvida em um imóvel
alugado na Casa Amatller, um dos edifícios mais representativos do
modernismo catalão, sede do Instituto Amatller de Arte Hispânica,
no Paseo de Gracia, nº 41. Desde sua criação, o Centro Cultural está
diretamente vinculado ao Consulado-Geral do Brasil.

Difusão local da cultura brasileira
Os meios de comunicação na Espanha, em particular a imprensa
escrita, cobrem com bastante equilíbrio a situação política e social do
Brasil. A imprensa e a televisão, em Barcelona, cobrem curiosidades
nossas, como a espontaneidade, a afetividade incontida, o sincretismo das festas brasileiras, o Carnaval, a paixão pelo futebol, o desflorestamento da Amazônia, o turismo nas favelas cariocas e a violência
criminal urbana.
Quando formadores de opinião, estudiosos mais aprofundados,
pessoas de famílias com vínculos no Brasil ou o público geral buscam uma fonte diretamente brasileira, procuram o Centro Cultural
do Brasil em Barcelona, onde podem dispor de todo tipo de informação: livros, revistas, filmes, documentários, recortes de jornais e
acervo fotográfico.
O Centro Cultural do Brasil em Barcelona (CCBBcn) oferece fontes de consulta para os alunos da Faculdade de Filologia da Universidade de Barcelona, onde há cursos e seminários de Literatura Brasileira e Língua Portuguesa, e da Faculdade de Tradução da Universidade
Autônoma de Barcelona. A “mediateca” do Centro Cultural do Brasil
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em Barcelona, com centenas de títulos (filmes, documentários, séries
de televisão, musicais, programas infantis) é também fonte importante de informação para a grande quantidade de brasileiros residentes na cidade, entre os quais se incluem dezenas de bolsistas que frequentam cursos de pós-graduação em universidades locais.

Atividades
O Centro Cultural do Brasil em Barcelona atua, grosso modo, em
três áreas: cursos de língua e cultura do Brasil, promoção de eventos
culturais e prestação de informações.
Cursos de Língua e Cultura do Brasil
Os cursos do CCBBcn estão organizados em seis níveis, que compreendem básico, intermediário e avançado. Entre os meses de junho
e julho há, anualmente, cursos intensivos de língua portuguesa. Entre 2000 e 2015, o total de alunos matriculados foi superior a 2,2 mil.
Desde outubro de 2003, o Centro Cultural do Brasil em Barcelona é
uma das instituições credenciadas para a aplicação do certificado de
proficiência em língua portuguesa, o CELPE-Bras.
Em 2012-2013, com o apoio de bolsitas brasileiros, o Centro Cultural do Brasil em Barcelona manteve um curso de preparação para o
ENCCEJA. Havia aulas todas as sextas-feiras, das diferentes matérias
do exame que, finalmente, foi aplicado em Barcelona em 2013. Das
provas participaram candidatos de Barcelona e provenientes de Portugal, França, Suíça e Inglaterra.
O CCBBcn foi também o espaço inicial de instalação para os cursos destinados a descendentes de brasileiros, promovidos pela Associação de Pais de Brasileirinhos na Catalunha e pelo Projeto Brasileirinhos. Atualmente essas duas instituições mantêm seus cursos em
espaços próprios.
Eventos culturais
O Centro Cultural do Brasil em Barcelona tem realizado, nos seus
mais de 40 anos, muitas atividades de difusão da cultura do Brasil,
seja como eventos de iniciativa própria, seja participando em eventos promovidos por entidades locais: exposições de artes plásticas,
conferências, edição ou lançamento de obras de autores brasileiros,
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projeção regular de filmes brasileiros, etc.
A título de exemplo, no ano 2000, o CCBBcn promoveu, com apoio da Prefeitura
de Barcelona, o “Karaokê dos 500 anos”,
evento comemorativo dos 500 anos do
descobrimento do Brasil, quando, numa
praça central da cidade, algumas centenas de brasileiros, sob o comando de um
grupo musical da Associação Amigos
do Brasil, puderam cantar
“O Centro Cultural do Brasil em Barcelograndes sucessos da música
na é o desdobramento de um núcleo inicial
popular brasileira.
de estudos brasileiros que remonta a 1963,
Em outubro de 2000 foi
quando foi instalado na biblioteca da sede
lançado, no auditório do
do Consulado-Geral do Brasil, com ativiConsulado-Geral, na forma
dade única de ensino da língua portuguesa”.
de livro, “O Alienista”, de
Machado de Assis, em tradução para o
espanhol realizada por alunos da cadeira
de Literatura Brasileira da Universidade
de Barcelona. cinco mil exemplares fosobre Clarice Lispector, em comemoração
ram distribuídos gratuitamente.
aos 30 anos do lançamento de “A hora da
Entre 17 de dezembro de 2000 e 7 de
estrela”. O evento contou com especialisjaneiro de 2001, o pintor Pierre Chalita
tas em Clarice Lispector, incluindo suas
expôs doze grandes painéis cujos temas
principais tradutoras na Espanha (Elena
são fatos e personagens da História do
Losada) e na Itália (Adelina Aletti).
Brasil, também como evento comemoEm 2008, com o apoio da Prefeitura
rativo dos 500 anos do Descobrimento,
de Barcelona, o Centro Cultural do Brainaugurando um espaço de arte no ansil em Barcelona promoveu o citado kadar térreo da Casa Amatller. Milhares de
raokê em praça pública, que reuniu cenpessoas viram a mostra.
tenas de pessoas, para festejar os 50 anos
Em 2006, para comemorar os 50 anos
da bossa nova.
do lançamento de “Grande Sertão: VereEm 2013, o CCBBcn colaborou na
das”, o centro cultural promoveu um serealização de um ciclo de literatura braminário na Universidade de Barcelona,
sileira na Universidade de Barcelona, que
constituído de seis conferências. Desse
constou de conferências sobre os escriseminário, entre outros, participou o
tores Rubem Fonseca, Paulo Leminsky,
Prof. Francis Uteza, um dos nomes mais
Patrícia Melo e Jorge Amado. Em 2014,
importantes nos estudos da obra de Guihouve o apoio do CCBBcn para outro cimarães Rosa. Foi editado um volume de
clo literário, realizado na mesma univeratas do seminário, com os textos de tosidade com o título “Não só Clarice”, com
das as conferências.
conferências sobre as escritoras Patrícia
Em 2007, foi a vez de um seminário,
Melo, Ana Paula Maia, Clarice Lispector,
também na Universidade de Barcelona,
Nélida Piñon e Marilene Ribeiro.
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Entre 1990 e 1996, o Governo da Catalunha
promoveu “Encontros internacionais de cultura”,
de cuja programação participavam os diretores de
institutos estrangeiros (o então Centro de Estudos
Brasileiros, British Institute, Instituto Italiano de
Cultura, Instituto Norte-Americano, Goethe Institute) e intelectuais locais. Graças a essa iniciativa,
o então CEB intermediou a vinda a Barcelona, em
diferentes anos, de representantes da cultura brasileira: Celso Furtado, Artur da Távola, Arnaldo
Jabor, Susana Amaral, Doc Comparato.
Prestação de informações
Pessoalmente, por telefone, por meio eletrônico,
são muitas as solicitações de informação do Centro
Cultural do Brasil em Barcelona. Há pedidos de
todo tipo: quem quer um “nome bonito indígena”
para dar ao filho recém-nascido; quem quer saber,
porque viu na televisão uma reportagem, o “nome
de um tipo de feijão que cresce muito no Cerrado
brasileiro”; quem quer endereços de universidades; quem busca contatos com escolas de cinema
do Brasil. Ou seja, o Centro Cultural do Brasil
em Barcelona é solicitado a dar informação desde
aquela destinada a criança de escola primária que
faz “uma pesquisa sobre o Brasil” até a indicação,
para especialistas, de bibliografia sobre a arquitetura barroca brasileira.
Informar sobre o Brasil é, pelos exemplos dados, uma atividade fundamental para a difusão da
cultura brasileira. Para tanto, é importante destacar que a “mediateca” do CCBBcn – com cerca de
4 mil livros, cerca de 1.000 DVDs, em sua maioria,
de filmes brasileiros, centenas de CDs e cassetes
– é amplamente utilizada por seus alunos, por estudantes de todos os níveis, pelo público em geral,
especialmente por expatriados brasileiros, em número cada vez maior, interessados em manter algum tipo de contato cultural com o Brasil.
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O Centro Cultural no
coração de Barcelona
O Centro Cultural do Brasil em Barcelona está instalado, desde 1975, em
um imóvel na Casa Amatller, um dos
edifícios mais representativos do modernismo arquitetônico catalão. Projetado
pelo arquiteto Josep Puig i Cadafalch, o
edifício situa-se na chamada “quadra da
discórdia”, nome relacionado à disputa
arquitetônica dos maiores gênios catalães
dessa arte: Antoni Gaudí, que construiu
a vizinha Casa Battlò, e Lluís Domènech
i Montaner, arquiteto da Casa Lleó Morera. As três construções situam-se no
Paseo de Gracia. O espaço atual é importantíssimo para os interesses brasileiros,
tanto pela “tradição do endereço”, no
ponto mais central de Barcelona, quanto
pelo prestígio do edifício, visitado anualmente por centenas de milhares de turistas. Pela placa aposta na entrada, todos os
visitantes ficam sabendo da existência de
um centro brasileiro em Barcelona, dando ao Brasil uma visibilidade de valor incalculável.
O Centro dispõe de duas salas de aula
com equipamento completo de som e vídeo/dvd, além de laboratório linguístico
sem fio. A sala da “mediateca” pode ser
consultada em http://www.mediateca-centroculturaldobrasil.com. Além dessas divisões, existe uma pequena sala de
leitura para os alunos e o público em geral. As instalações do Centro Cultural do
Brasil em Barcelona funcionam também
como sede da APEC - Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros na
Catalunha -, entidade formada há mais
de vinte anos.

Conclusões
Os centros culturais do Brasil, estejam onde estiverem, são um “gesto fraterno” do Brasil. Eles criam um espaço
comum ao Brasil e à população do lugar
onde está instalado, facilitando aproximações de toda ordem. Quem frequenta um
de nossos centros não se sente, ou não se
deve sentir, em território estrangeiro. E
um centro brasileiro não se deve sentir
um “instituto estrangeiro”: ele se torna
também, pela natureza de suas atividades, uma instituição do lugar em que está.
Mais: um centro cultural não é o local de
um evento passageiro. É um espaço permanente de trabalho e de encontro, com
experiência acumulada. Essa perspectiva
deve ser sempre considerada, para que se
possa incrementar uma presença cultural
brasileira eficaz no exterior. Nessas condições, apesar das limitações de espaço,
compensadas pela excelente localização, e
tendo em conta as acentuadas particularidades regionais de um país tão culturalmente diverso como a Espanha, o Centro
Cultural do Brasil em Barcelona é elemento indispensável à promoção do Brasil.
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Centro Cultural
Brasil-Guiana
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Centro Cultural Brasil-Guiana:
promoção da língua portuguesa no
único país anglófono da América
do Sul

O Centro Cultural Brasil-Guiana (CCBG) foi criado em 15 de
março de 1970, ano em que entrou em vigor o Convênio Cultural
Brasil-Guiana, principal instrumento de difusão da cultura brasileira na República Cooperativista da Guiana. Localizado em área
que foi, na época colonial, uma plantação, o CCBG encontra-se em
tradicional bairro denominado “Queenstown”, criado em 1887, em
homenagem à rainha Vitória, que celebrava seu jubileu naquele ano.
Apesar da proximidade geográfica com o Brasil, as raízes histórico-culturais da Guiana anglófona a aproximam mais do Caribe
do que da América do Sul, o que torna ainda mais importante o
papel do Centro Cultural na divulgação de nossa cultura e da língua portuguesa.
Ocupando terreno adjacente ao da Chancelaria, o prédio que abriga o Centro Cultural Brasil-Guiana situa-se na Church Street, uma
das principais avenidas da cidade de Georgetown, capital da Guiana,
único país anglófono da América do Sul. Chamada de “Cidade Jardim
do Caribe”, em Georgetown se encontram algumas das mais exuberantes obras da arquitetura vitoriana nos trópicos.
Todo construído em madeira no estilo vernacular do final do século XIX, o prédio sede do CCBG segue o estilo arquitetônico dos
países anglófonos do Caribe, à semelhança de outras construções
da época que ainda podem ser encontradas nas imediações, como
o “Georgetown Cricket Club”, a Catedral Anglicana de São Jorge e
a residência oficial do Embaixador do Brasil. O seu telhado exibe
uma ponteira. Algumas de suas janelas ainda possuem persianas que
abrem em ângulo – as chamadas “Demerara windows”, propiciando
ventilação e obscurecendo o interior ao mesmo tempo. Antes de abrigar o CCBG, a casa fez parte de um conjunto residencial denominado
“Foulton Court”.
O prédio que abriga o CCBG constitui-se de três andares, com um
amplo salão no térreo – frequentemente utilizado para exposições,
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projeção de filmes e oficinas de dança –
onde também se encontram a cozinha, a
biblioteca e a sala dos professores, além de
espaço reservado para a exibição de programas de TV brasileiros, captados por
antena parabólica. No segundo andar, encontram-se quatro salas de aula, a secretaria e a sala do diretor, além de mais duas
salas de aula, no terceiro andar. Cada uma
das salas foi nomeada em homenagem a
uma personalidade da literatura, arquitetura, música ou artes plásticas do Brasil, a
saber: Machado de Assis, Clarice Lispector, Tarsila do Amaral, Oscar Niemeyer,
Heitor Villa-Lobos e Carlos Gomes.
A parte externa do prédio conta com
ampla varanda, gramado e pátio, espaços
utilizados para a realização de comemorações como festas juninas, feiras, carnaval, aulas de capoeira e outras atividades
afins, com capacidade para receber até
500 pessoas.

Principais realizações
da instituição nas áreas
educacional e cultural
Dentre as principais atividades do
CCBG destaca-se o ensino da língua portuguesa, que se estende tanto ao público
em geral como a entidades governamentais e privadas, como, por exemplo, as
Forças de Defesa da Guiana e o Banco
da República da Guiana, cujos membros
e funcionários aprendem nosso idioma
para melhor atender aos nacionais brasileiros, em número que tem aumentado no país. Além das aulas, o programa
inclui também atividades multidisciplinares como literatura, música, cinema e
gastronomia do Brasil.

O Centro Cultural Brasil-Guiana oferece cursos do nível básico ao avançado e
é, atualmente, o único centro credenciado, na Guiana, para a aplicação do exame
de certificação de proficiência em língua
portuguesa, o CELPE-Bras. O Centro
Cultural oferece curso preparatório para
o exame, com aulas que abordam temas
de interesse geral, com vistas à proficiência na comunicação oral e escrita.
Além do ensino do idioma, o Centro Cultural Brasil-Guiana também
proporciona a seus alunos contato com
a cultura brasileira através de sua cinematografia, com a “Noite do Cinema
Brasileiro”, evento mensal realizado no
saguão do prédio, onde não pode faltar
a tradicional pipoca.
Em 2007, o antigo Centro de Estudos Brasileiros introduziu a capoeira em
Georgetown com a realização de oficinas.
Em virtude da iniciativa, os participantes,
apaixonados pela experiência, criaram
a Associação Internacional de Capoeira
Mestiçagem, hoje com representação no
Suriname e na França. Atualmente, o
CCBG oferece cursos desse esporte como
atividade extracurricular. Recentemente,
o CCBG também incluiu nas suas atividades extracurriculares aulas de samba,
ministradas por professora que estuda no
Centro Cultural.
O CCBG é também chamado a participar de eventos locais feiras e festas
que envolvam elementos internacionais,
com as quais colabora quer assessorando
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os organizadores, quer fazendo parte direta do evento,
como, por exemplo, na feira promovida pela escola pública “North Georgetown Secondary School”, chamada
“Culture Day”, para a qual o Centro Cultural contribuiu com estande com amostras da culinária brasileira, publicações e projeção de vídeos turísticos.
Desde a adoção, em 2014, do português como língua estrangeira a ser ensinada nas escolas públicas de
Georgetown, o CCBG também tem sido chamado a
assessorar os professores do ensino público que irão
lecionar a nova matéria.
A festa junina organizada pelo Centro Cultural
Brasil-Guiana, com seus quitutes, música ao vivo e
danças típicas apresentadas pelos alunos do Centro
Cultural, já se tornou evento tradicional em Georgetown, ansiosamente esperado pelos brasileiros e pelo público local, que comparece em grande número.
“Desde a adoção, em 2014, do porEvento aglutinador, conta com a colaboração da
tuguês como língua estrangeira a
Embaixada do Brasil e de empresários da comuser ensinada nas escolas públicas
nidade brasileira na cidade.
de Georgetown, o CCBG também
Durante a Copa do Mundo de 2014, sediatem sido chamado a assessorar os
da no Brasil, o CCBG proporcionou ao corpo
professores do ensino público que
diplomático, autoridades locais e ao público em
irão lecionar a nova matéria”.
geral a possibilidade de assistir ao jogo inaugural, projetado em tela gigante armada no gramado do
Centro Cultural, com direito a música ao vivo, comida
e bebida brasileira nos intervalos e após o jogo. O evento foi prestigiado pelo então Primeiro-Ministro Samuel
Hinds, e contou com uma multidão que vibrou com a
vitória do Brasil.
Como serviço de utilidade pública para a comunidade brasileira em Georgetown, o CCBG oferece, ainda, aulas de inglês para brasileiros.
Diversas personalidades locais já estudaram no
Centro Cultural Brasil-Guiana, entre elas a primeira-dama do país, Sangra Granger, e Enrique Couchman,
conhecido radialista da Guiana. Couchman, inclusive,
possui programa de rádio no qual apresenta música
brasileira e dá dicas de português.
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Centro de Estudos Brasileiros no
Paraguai: influência do Brasil
na formação de artistas e de
intelectuais paraguaios

A necessidade de conhecimento mútuo
entre Brasil e Paraguai
A criação do Centro de Estudos Brasileiros (CEB), fundado em
setembro de 1974, resultou do processo de cooperação e intercâmbio cultural e educacional entre o Brasil e o Paraguai, cujo início
data da celebração do Convênio de Intercâmbio Cultural, assinado em agosto de 1941, pelos Presidentes Getúlio Vargas e Higino
Morínigo, durante a primeira visita oficial de um Chefe de Estado
brasileiro ao Paraguai. Segundo esse acordo, deveriam estabelecer-se centros permanentes para a promoção do conhecimento mútuo
entre o Brasil e o Paraguai.
Já em fevereiro de 1942, fundou-se no Rio de Janeiro o Instituto
Brasil-Paraguai e, em maio do ano seguinte, foi criado o Instituto
Paraguai-Brasil na cidade de Assunção. Desde sua inauguração, o
Instituto Paraguai-Brasil recebeu apoio do governo brasileiro, que
enviou à capital paraguaia o historiador Guy de Hollanda e sua esposa, Hortensia Hurpia de Hollanda, para ensinar português, história,
literatura e puericultura. Em 1943, Lourenço Filho contribui na elaboração de plano de organização do Ministério da Educação paraguaio. Posteriormente, Guy de Hollanda, juntamente com os professores paraguaios Hermógenes Rojas Silva, Mariano Morínigo, Juan
Vicente Ramírez, Hugo Rodríguez Alcalá e Osvaldo Chávez, fundou
a Escola de Humanidades, a qual, em 1948, se tornaria a Faculdade
de Filosofia da Universidade Nacional de Assunção. Essa instituição
contaria, aliás, desde seu início com a colaboração do Brasil, que permitiu a vinda de professores como Álvaro Vieira Pinto, que sistematizou o ensino de filosofia; Walter Wey, autor de livro sobre literatura
paraguaia; ou Paulo Carvalho Neto, cuja contribuição constitui marco de referência nos estudos folclóricos no Paraguai.
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No começo dá década de
1950, o leque de atividades desenvolvidas pelo Instituto Paraguai-Brasil havia se ampliado
consideravelmente, de forma
que se constatou a necessidade de um novo acordo sobre o
tema. Foi, então, assinado o
Acordo Cultural de 1952, pelo
qual se previa o desenvolvimento das atividades de cooperação Brasil-Paraguai na área
cultural e se instituía a Missão
Cultural Brasileira como foco
coordenador. No marco desse
Acordo, foram enviados a Assunção professores brasileiros
para ensinar na Faculdade de
Filosofia as cátedras de Psicologia, Didática Geral, Língua
Portuguesa e Literatura Brasileira. Data dos anos 50, igualmente, a cooperação de pesquisadores da USP - em particular
do professor Egon Schaden para a criação e valorização do
registro culto do guarani, hoje
ensinado em toda a rede escolar
paraguaia. Essa década marca, ademais, o início do fluxo
de estudantes paraguaios em
busca de formação universitária no Brasil, como alternativa
a Buenos Aires e Montevidéu,
transformando-nos, ao longo
das décadas seguintes, em um
dos principais destinos dos paraguaios que buscam formação
superior no exterior.

A instituição, também em 1952, da Missão Cultural
Brasileira deu origem a outras iniciativas: na música, com
o trabalho da Professora Helena Lorenzo Fernandez em
canto coral; na didática, com os seminários dos Professores Luís Alves de Mattos e Irene de Mello Carvalho; nas
artes, com a organização da primeira mostra do barroco
missioneiro no Brasil; em psicologia, com o seminário de
Noemi Rudolfer; na restauração de obras de arte, com o
seminário do Professor Edson Motta, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), do qual
decorreria, entre outras iniciativas, a elaboração da “Ley
de Protección del Patrimônio Histórico y Cultural del Paraguay”; na arquitetura, com a construção do edifício da
Faculdade de Filosofia e do Colégio Experimental Paraguai-Brasil (CEPB) pelo arquiteto Afonso Reidy, primeiro
exemplo, no Paraguai, do modernismo.
Ademais, a Missão Cultural ofereceu oficinas e cursos de artes plásticas, os quais deixaram profunda marca
no meio cultural local. Em 1956, o gravador, desenhista
e pintor brasileiro Lívio Abramo realizou, em Assunção,
uma mostra das suas obras e apresentou curso sobre a
técnica do gravado sobre madeira. Diante da excelente
acolhida do público e dos meios artísticos, Abramo fundou, juntamente com artistas paraguaios, a Oficina de
Gravado “Julián de la Herrería”, que impulsionaria uma
significativa renovação das artes plásticas paraguaias,
com base na rica tradição local da xilogravura, e formaria
importantes artistas, como Edith Jiménez, Olga Blinder,
Jacinto Rivero y Lotte Schultz.
Em 1959, a convite da Missão Cultural, Augusto Rodrigues, renomado artista e educador, levou a Assunção
uma exposição de trabalhos realizados pelos alunos da sua
“Escolinha de Arte” no Rio de Janeiro. A receptividade
que tiveram aqueles desenhos motivou a Missão Cultural
a fundar sua própria “Escolinha de Arte”. Com o tempo, a
Escolinha se tornaria um centro para o desenvolvimento da
criatividade das crianças, de onde sairiam alguns dos mais
ilustres representantes das artes plásticas do Paraguai. Em
1962, Lívio Abramo retornou ao Paraguai a convite do governo brasileiro para chefiar o Setor de Artes Plásticas e
Visuais da Missão Cultural, o qual dirigiu até 1992, ano de
sua morte. Não se pode subestimar a influência que a atua-
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ção do brasileiro teve nos meios artísticos
locais e, tampouco, o modo pelo qual a
cultura paraguaia influenciou a produção de Lívio Abramo. Ademais, exerceu
a função de eixo de articulação cultural
entre as comunidades artísticas dos dois
países por meio da realização de exposições de artistas brasileiros no Paraguai e
de artistas paraguaios no Brasil.
Ao início dos anos 60, a Missão Cultural oferecia cursos de português e de
artes plásticas, além da “Escolinha de
Arte” para crianças e dos programas oferecidos na Faculdade de Filosofia. Em 7
de setembro de 1964, contando com a
presença do Ministro da Educação brasileiro Flávio Suplicy de Lacerda, foi realizada a cerimônia de inauguração do
“Colégio Experimental Paraguai-Brasil”
(CEPB) cujo prédio foi construído pelo
Governo brasileiro em terreno da Faculdade de Filosofia da Universidade Nacional de Assunção. O colégio introduziu
novo modelo de ensino no Paraguai, sendo reconhecido, até hoje, como um dos
principais de Assunção.
Em 1973, é assinado o Acordo Básico
de Cooperação Educacional, Científica e
Cultural, atualmente em vigor. Ambicioso em seus objetivos e prático nos procedimentos que previa para alcançá-los,
esse acordo também implicou a extinção
da Missão Cultural Brasileira, substituída
pelo Centro de Estudos Brasileiros (CEB),
inaugurado no ano seguinte. Apontava,
assim, para uma nova fase da cooperação
bilateral, cujo objetivo seria o de consolidar e institucionalizar os resultados do
período de intensa cooperação cultural

“Em 1962, Lívio Abramo retornou ao
Paraguai a convite do Governo brasileiro para chefiar o Setor de Artes
Plásticas e Visuais da Missão Cultural, o qual dirigiu até 1992, ano de
sua morte. Não se pode subestimar a
influência que a atuação do brasileiro teve nos meios artísticos locais e,
tampouco, o modo pelo qual a cultura paraguaia influenciou a produção
de Lívio Abramo.”
das três décadas anteriores. Durante a
década de 1970, o CEB, além de oferecer
aulas de português, se tornou um centro
de efervescência artística (com destaque
para as artes plásticas, o teatro e a música), pois proporcionava um espaço a artistas paraguaios e brasileiros para o livre
intercâmbio de ideias, para a experimentação estética e para a criação durante um
período de repressão política.
Ao longo de mais de 40 anos de atividade, o CEB foi dirigido pelo Prof. Abelardo de Paula Gomes entre 1973 e 1990,
e pelo Prof. José de Sousa Rodrigues, de
1990 até 2010, e, interinamente, pelo Prof.
Aldo Solalinde desde então. Em 1998, o
CEB foi uma das primeiras instituições
de ensino de português como língua estrangeira a aplicar o exame Certificação
de Proficiência em Língua Portuguesa
para Estrangeiros (CELPE-Bras), único
certificado de proficiência em português
reconhecido oficialmente pelo Brasil.
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A arquitetura ao longo da
história do CEB
A Quinta Heyn, situada no cruzamento das avenidas Mariscal López e República do Peru, foi erguida no início do
século XX pelo construtor sueco Carlos
Rehnfeldt (que também foi responsável
pelo edifício que abriga o Arquivo Nacional e o Museu de Belas Artes de Assunção) para servir de casa de campo para
Hugo Heyn, brasileiro de origem alemã
radicado no Paraguai. Foi o lar da célebre Anselmita Heyn, a primeira “Miss
Paraguai” e inspiradora do poema “Endoso Lírico” de Manuel Ortíz Guerrero.
O edifício foi construído em um só andar e organiza-se em torno de um espaço
central, com galeria perimetral que serve
de nexo entre este pátio e os cômodos interiores, constituindo o tipo denominado
“casa de patios”. Há elementos interiores
típicos das casas coloniais do período
hispânico-paraguaio, como um grande
saguão central, flanqueado por dois grupos de cômodos. O sistema de construção
também é típico da época, com alvenaria
de tijolos portantes e tetos de chapas de
zinco. O Governo brasileiro adquiriu a
propriedade em 1973 e ali instalou a Missão Cultural Brasileira, logo convertida
em Centro de Estudos Brasileiros. No
edifício também funcionou a Escolinha
de Arte, que influenciou a formação de
toda uma geração de artistas plásticos.
Para esse fim, a edificação foi adaptada,
alterando-se o desenho original.
Entre 1994 e 1996, a quinta foi restaurada pelo Governo brasileiro com base
nos desenhos originais. Apesar de haver
sido mantida a cobertura do pátio central, que não constava no projeto original
do edifício, a transparência do material

usado conserva a sensação de um espaço aberto. A área interior foi recondicionada para criar espaços culturais e salas
multiuso. Construiu-se ao lado um teatro
moderno com capacidade para 300 pessoas - o Teatro Tom Jobim. Atualmente,
o edifício é a sede do Centro Cultural da
Embaixada do Brasil, espaço voltado para
atividades artísticas, que se distingue do
Centro de Estudos Brasileiros. Em 1997,
foi aberta ali a Galeria Livio Abramo,
onde estão expostas obras, ferramentas e
fotografias do artista. Em 2010, foi inaugurada mostra permanente das obras da
artista paraguaia Edith Jiménez, discípula de Lívio Abramo.
Na época da restauração da Quinta
Heyn, foi erguido, no lado do terreno de
frente para a rua Coronel Irrazábal, um
edifício moderno para onde se transferiu a Chancelaria (escritórios) da Embaixada. O novo edifício foi inaugurado
em 26 de junho de 1996, com a presença dos Presidentes de Brasil e Paraguai.
De meados da década de 1970 até 1996,
a Chancelaria da Embaixada funcionou
em prédio localizado na rua 25 de Maio,
esquina com General Aquino, adquirido
em 1976 pelo Governo brasileiro. À época
da compra, o edifício pertencia à família
de Arturo Schaerer, proprietário do jornal “La Tribuna”. Com a transferência
da Chancelaria para o moderno edifício
erguido ao lado da Quinta Heyn, foram
instalados, no prédio da rua 25 de Maio,
o Consulado-Geral do Brasil em Assunção e o Centro de Estudos Brasileiros. Em
janeiro de 2010, foram iniciadas obras de
reforma no edifício do CEB, concluídas
na primeira quinzena de julho. O prédio
atualmente conta com sete salas de aula,
com tamanho médio de 30 m2, que são
identificadas pelo nome dos principais
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escritores brasileiros (Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, etc.).
Conta, também, com uma sala de professores, uma sala da direção, uma de contabilidade e administração e uma de secretariado. Ao lado da biblioteca Euclides da
Cunha, que possui acervo de aproximadamente 8 mil volumes, os alunos e visitantes podem usufruir de amplo salão de leitura. Também foi inaugurada a cafeteria
Vinícius de Moraes, com capacidade para quarenta pessoas sentadas.

O CEB e suas realizações
O Centro de Estudos Brasileiros é, atualmente, o principal centro de ensino de
português como língua estrangeira em Assunção. Após a reestruturação curricular
implementada entre 2010 e 2011, o programa de ensino foi estruturado em três ciclos
- básico, intermediário e avançado -, cada um com dois níveis, e apoia-se em métodos
audiovisuais e no acesso à internet. Utiliza a metodologia moderna e incorpora tópicos amplos (artes, temas da atualidade, etc.), em que se busca ressaltar não apenas o
Brasil e suas características, mas também a inserção do país no mundo.
A nova estrutura curricular prevê oficinas de apoio para o aprimoramento do
ensino da língua e do conhecimento da cultura brasileira. Estão em funcionamento os cursos de Historia da Arte Brasileira, Gravura, Linha e Cor, além de serem
ocasionalmente oferecidos cursos de Teatro, Oficina da Fala e Oficina de Música.
O número atual de alunos orbita em torno de 650, porém há uma demanda não
atendida, especialmente para o curso intensivo ministrado aos sábados. Ademais,
foram realizados esforços para consolidação do CEB como um espaço privilegiado
da cultura brasileira em Assunção.
A organização de eventos culturais no Centro de Estudos, como o lançamento
de quatro livros no âmbito das comemorações do Bicentenário (em 2012), contribui para a mudança de percepção do CEB como apenas uma escola de idiomas. A
diversificação dos cursos e oficinas oferecidos também cumpre um papel salutar
neste sentido.
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O Centro Cultural Brasil-México:
quarenta anos de promoção do
idioma e da cultura brasileira

O Centro-Cultural Brasil-México (CCBM) foi fundado em 1975,
ainda como Centro de Estudos Brasileiros (CEB), sob os auspícios
da Embaixada do Brasil no México. Suas primeiras instalações eram
localizadas no antigo prédio da Embaixada localizado à Avenida
“Paseo de la Reforma”, a mais emblemática da Cidade do México.
Mesmo após o terremoto de 1985, que comprometeu parte das salas
e obrigou a mudança da Embaixada para outro endereço, o CCBM
permaneceu na área ainda aproveitável do prédio até o ano de 2012,
quando, em razão do comprometimento definitivo do edifício, foi
transferido para sua sede atual, na Colônia Del Valle.
Suas atividades estão relacionadas ao ensino sistemático da Língua Portuguesa falada no Brasil; à difusão da Literatura Brasileira; à
distribuição de material informativo sobre o Brasil; à organização de
exposições de artes visuais e espetáculos teatrais; à coedição e distribuição de textos de autores nacionais; à difusão de nossa música
erudita e popular; e à divulgação da cinematografia brasileira, além
de outras formas de expressão cultural brasileira, como palestras, seminários e outros.
Desde sua fundação, há 40 anos, passaram pelos bancos do
CCBM centenas de alunos de língua portuguesa e amantes da cultura brasileira. Hoje, cerca de 100 alunos frequentam o curso a cada
trimestre.
O curso de língua portuguesa ofertado pelo CCBM é orientado a
hispano-falantes, composto de 6 seis níveis de 72 horas cada um, com
doze semanas por nível e seis horas por semana. O ciclo de estudos
tem duração total de 432 horas ao longo de 2 dois anos. O curso contempla o desenvolvimento de códigos verbais, não verbais e culturais
e tem objetivo de que os estudantes, ao terminar o programa, sejam
capazes de interagir com falantes nativos nos domínios privado, público, profissional e educativo. O CCBM conta atualmente com 5 professores e 2 coordenadores-pedagógicos, também aptos a dar aula.
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O plano de estudos do
CCBM foi elaborado a partir
das diretrizes estabelecidas
pela Rede Brasil Cultural, a
qual coordena o desempenho
dos centros culturais do Brasil
no mundo, por meio do Ministério das Relações Exteriores.
Este plano de estudos se distancia dos modelos baseados
no binômio língua-nação, ao
reconhecer o português como
uma língua pluricêntrica, e
contempla os estudos das falas
regionais, valoriza as expressões populares e as diferentes
variantes da língua portuguesa.
O material usado em sala
de aula é resultado de um projeto desenvolvido especificamente para o plano de estudos
do CCBM, em colaboração
com o Portal do Professor de
Português Língua Estrangeira (PPPLE), uma iniciativa
do Instituto Internacional da
Língua Portuguesa (IILP). Trata-se de material próprio, que
gira em torno da análise de
eventos comunicativos autênticos, combinados com temas da
História do Brasil e da Formação do Povo Brasileiro.
O desenho prevê um aluno
ativo, em constante interação,
capaz de capitalizar os recursos
que lhe são oferecidos e a instituição em sua totalidade. O currículo leva em conta a existência
da biblioteca especializada em
português do Brasil, com 14 mil
volumes, e agenda atividades
culturais do Centro em correlação com o desenho curricular.

A biblioteca do CCBM é a maior do México especializada em autores brasileiros. Além de servir às necessidades dos alunos inscritos no curso de português
da instituição, a biblioteca também é aberta ao público
em geral, bastando o registro para que seja possível o
empréstimo de livros e outros materiais, como filmes
em formato DVD.
Detentor de um auditório com capacidade para 50
pessoas, além de salas contíguas capazes de abrigar
exposições de artes plásticas e interativas, o CCBM
vem promovendo agenda de eventos culturais que inclui enfoques sobre a literatura, o cinema, os grandes
eventos esportivos (Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 2016), além de temas acadêmicos, com especial
destaque para a divulgação da antropologia brasileira,
tema de especial repercussão no México em razão da
tradição da antropologia mexicana e de seu interesse
em conhecer o que se desenvolve na área nos outros
países latino-americanos.
Nos últimos anos, o Centro Cultural Brasil-México
tem desenvolvido uma série de projetos especiais para
a divulgação da cultura brasileira. Realizado em 2012,
2013 e 2014, o Curso de Introdução aos Estudos Brasileiros transmite a dezenas de alunos aspectos sobre a
História, o pensamento social, as artes plásticas, o cinema e a música do Brasil. Um Curso de Literatura Brasileira foi realizado em 2012, com módulos dedicados à
poesia e à narrativa, em que se estudaram obras de autores brasileiros do porte de Manuel Bandeira e Carlos
Drummond de Andrade.
Uma Oficina de Tradução, em 2013, dirigida por Paula Abramo, reuniu 20 participantes em sessões sobre tradução de prosa literária e de poesia. Nessa mesma área, o
tradutor Alejandro García conduziu o evento “Exercícios
de Tradução”, com base em textos de Vinicius de Moraes. O escritor brasileiro também foi homenageado, em
2013, com uma “maratona de leitura” de 4 horas, quando
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alunos do CCBM leram, em português e em espanhol, e cantaram canções da obra de Vinicius de Moraes. Em 2012, obras brasileiras foram
discutidas no Seminário de Tradução da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM).
Curso sobre “Aspectos históricos da Cachaça”, realizado em 2012,
ministrado pelo presidente da Academia Brasileira da Cachaça à
época, Paulo Magoulas, reuniu mais de 30 interessados em conhecer
mais sobre a aguardente típica do Brasil.
Palestras integraram, de modo frequente, a agenda de atividades
do CCBM. Em 2013, o Centro Cultural recebeu o professor Marcelo Marinho, da UNILA, para proferir a palestra “Guimarães Rosa e
a “autobiografia irracional”: o enigma das Letras em Grande Sertão
Veredas”. Naquele mesmo ano, foi promovido evento sobre “Futebol
e Sociedade no Brasil”, com Fernando Segura, do Centro de Investigaciones Económicas de México.
Na área do cinema, diversas atividades têm sido realizadas nos
últimos anos, como o Curso de Cinema Brasileiro “Brasil en tiempo
de Cine”, de 2013, ministrado por Nelson Carro Rodriguez, diretor
de programação da Cineteca Nacional do México. Naquele mesmo
ano, foi promovido o Ciclo de Cinema “Brasil Mambembe” direcionado para alunos da Universidade Nacional Autónoma do México.
Em 2014, o Ciclo de Cinema “O Brasil é uma Bola” exibiu produções
brasileiras contemporâneas centradas em torno do futebol. Naquele mesmo ano, foi realizado ciclo em homenagem póstuma a José
Wilker na Casa del Cine México, com mais de 120 participantes. O
CCBM recebeu ainda o diretor de cinema Pedro Asberg para a exibição do documentário “Democracia em preto e branco”, em 2014.
Atividades em outras áreas da cultura também estiveram presentes na agenda recente do Centro Cultural Brasil-México, tais como
a Maratona de Desenho do Projeto “Loteria Mexicana y Brasileira”,
que estimulou designers a criar desenhos a partir de uma seleção de
ícones da cultura brasileira.
Em 2013, acervo do CCBM foi levado para o Centro Cultural México Bicentenário, na cidade de Texcoco, a fim de integrar a exposição “El Brasil de Debret”. No mesmo ano, a Exposição “Vinícius 100
anos: uma chama imortal”, completou as homenagens ao poeta no
Centro Cultural Brasil-México.
O CCBM também tem participado, com frequência, em feiras
na Cidade do México, com a montagem de estande de divulgação
de suas atividades e da cultura brasileira. A “Feria de las Culturas
Amigas”, pela qual passaram 1,3 milhão de pessoas, contou com a
presença do CCBM em 2013, 2014 e 2015.
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Centro Cultural Brasil-Suriname:
entidade difusora da língua
portuguesa e da cultura brasileira
no Suriname

Histórico do Centro Cultural BrasilSuriname
O Centro Cultural Brasil-Suriname (CCBS), possibilitado pelo
Acordo Cultural Brasil-Suriname de 22 de junho de 1976, foi inaugurado no dia 10 de outubro de 1983. A cerimônia de abertura foi
realizada no Clube Ons Erf e contou com a presença do então Embaixador do Brasil no Suriname, Luiz Felipe Palmeira Lampreia, do
Diretor do CCBS, o senhor José Carlos Araújo Lopes, além de alunos,
professores e convidados. Em seu discurso, o Embaixador do Brasil
exaltou a crescente amizade entre os dois países, fazendo menção específica à importância da criação de curso de português no país para
aprimorar o entendimento entre o brasileiro e o surinamês.
Desde sua inauguração, o Centro Cultural tem contado com a
simpatia da sociedade surinamesa, que passou a ter no CCBS nova
fonte de oportunidades culturais. A participação da comunidade local nas atividades do CCBS comprova esse fato. O CCBS passou a
ser entidade difusora da língua portuguesa e da cultura brasileira no
Suriname, reforçando a relação bilateral.
Em abril de 2002, foi inaugurada nova sede do CCBS. O Centro
Cultural passou a funcionar em complexo arquitetônico tombado
como patrimônio histórico do Suriname, que foi devidamente reformado para atender às necessidades da instituição. O evento de inauguração contou com a presença do Secretário-Geral do Itamaraty,
o Embaixador Osmar Chohfi, e do então representante do Brasil no
Suriname, o Embaixador Ricardo Luiz Viana de Carvalho.
Ao longo dos últimos anos, as atividades de ensino da língua
portuguesa foram expandidas e passaram a incluir a divulgação da
cultura brasileira junto aos alunos. Essa evolução vai ao encontro da
mudança conceitual ocorrida em 2008, quando os Centros de Estudos do Brasil no exterior passaram a ser oficialmente denominados
Centros Culturais Brasileiros.
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Atividades didáticopedagógicas

Estrutura do Centro
Cultural
O CCBS localiza-se no centro de Paramaribo, em prédio com arquitetura
tradicional, numa área que faz parte do
patrimônio histórico da cidade. A localização é privilegiada, o que facilita o acesso de visitantes. As instalações físicas do
CCBS incluem dois prédios e um terreno, que é útil para atividades externas.
Há um salão no térreo do prédio principal, que é utilizado para realizar variados eventos, três amplas salas de aula,
duas salas administrativas e uma copa.
O centro de informações e pesquisa
à disposição do público inclui videoteca,
discoteca e biblioteca com acervo variado de títulos.
Os dois edifícios do CCBS foram
construídos entre o fim do século XIX
e o início do século XX. O complexo foi
tombado como Patrimônio Monumental
do Suriname e registrado na lista oficial
de Monumentos Nacionais. O conjunto
tem características arquitetônicas coloniais inglesas e holandesas. Ambos
os estilos coloniais caracterizam-se por
apresentar formas simétricas e pelo uso
predominante da madeira de lei, pintada nas cores branca nas paredes e na cor
verde nas janelas, nas portas e nos ornamentos. Estilo arquitetônico semelhante
pode ser encontrado em edificações de
ex-colônias inglesas.

O CCBS oferece cursos regulares de
língua portuguesa, em cindo níveis, cada
qual com duração trimestral, o que se
adapta ao ano escolar do Suriname. O
Centro Cultural oferece, também, o curso
preparatório para o exame do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa
(CELPE-Bras).
Além dos cursos regulares, o CCBS
oferece cursos especiais e intensivos gratuitos para servidores governamentais e
militares. Promove, também, cursos para
funcionários de empresas locais, técnicos
e grupos diversos que, por força de programas de cooperação, devem frequentar
cursos no Brasil ou mantêm contatos com
brasileiros que se encontram no Suriname
por ocasião da implementação de projetos.
Os cursos têm contado com a presença de funcionários dos Ministérios da
Defesa (Exército e Marinha), Ministério
das Relações Exteriores, Ministério da
Agricultura, Pecuária e Pesca, Ministério
dos Recursos Naturais, Corpo de Polícia,
aeroporto, Assembleia Nacional, Departamento de Saúde Pública, Central de Inteligência e Segurança, Universidade do
Suriname, Empresa Aérea do Suriname,
SuriBraz ( rede de acadêmicos que promove a cooperação científica e acadêmica
entre Brasil e Suriname).
Dentro do curso regular, a média de
matrículas varia de 150 a 250 nos cinco
níveis por trimestre. Os cursos intensivos, ministrados sempre em abril/maio e
agosto/setembro, tem a média de 30 a 50
matrículas. As aulas incluem a exibição de
filmes e músicas brasileiras, para diversificar as formas de aprendizado e difundir a
cultura brasileira.
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O Centro Cultural conta, atualmente, com cinco professores com
adequada formação e experiência para conduzir as atividades.
O Suriname é um país multicultural, onde convivem etnias distintas
em harmonia. Essa característica local é refletida no corpo de alunos.
O número de alunos matriculados foi influenciado pela situação econômica do Suriname. Foi possível perceber, por exemplo, aumento do
interesse pela língua portuguesa pela quantidade de estudantes que receberam bolsas de estudos do governo surinamês e, principalmente, pelo
afluxo de turistas surinameses visitando o Brasil em período de desvalorização da moeda brasileira.
Outro elemento que contribuiu para o aumento desse interesse foi o
início da transmissão de canais brasileiros no Suriname.
O crescimento da comunidade brasileira no Suriname, sobretudo a
partir dos anos 1990, também contribuiu para aumentar a importância
do idioma português no país. Verifica-se maior interesse pela compreensão oral da língua por parte dos alunos, uma vez que praticamente todos
os inscritos têm, por diferentes motivos, contato regular com brasileiros
radicados no Suriname.
Estudar no CCBS significa ter contato com elementos da cultura brasileira. O programa dos cursos inclui, além do estudo da gramática e
do vocabulário, exercícios de cultura e história do Brasil, adaptados aos
interesses específicos de cada turma.

Principais realizações na área cultural
No âmbito das atividades culturais desenvolvidas pelo CCBS, o cinema brasileiro teve destaque. Em 2014, por exemplo, foram realizadas
sessões de cinema para os alunos com filmes como “O Palhaço”, “Central do Brasil” e o documentário “Quebradeiras de Coco”. Em 2013, foi
realizado o “Festival do Cinema Brasileiro no CCBS”, com exibição de
filmes nacionais legendados em inglês. Ainda em 2013, a exibição de filmes nacionais no cinema TBL, um dos principais de Paramaribo, contou
com a participação de mais de 400 visitantes.
Em 2002, a mostra “Cinema Brasil”, realizada no Suriname, contou
com a presença do consagrado diretor, documentarista e cineasta Walter
Lima Jr., que proferiu palestra sobre o filme de sua autoria “A Ostra e o
vento”, de 1997. As sessões de filmes apresentados - “A Ostra e o Vento,
A Vida como Ela é, Bicho de Sete Cabeças e o Auto da Compadecida” foram assistidas por expressivo número de convidados.
A área teatral também foi apoiada pelo CCBS, com a realização de
eventos como “Contador de estória - Contos Tradicionais Brasileiros ou
Estórias dos Tempos da Janambura”, em 2012, espetáculo de teatro com
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fantoches, jogos de sombras e música, teve por objetivo aproximar as crianças brasileiras residentes no
Suriname com a língua e a cultura nacionais. Naquele
mesmo ano, foi apresentada a peça brasileira “Quarto
de Estudante”, pela Companhia Primeiro Ato Sociedade Artística de São Luis/MA, com público de 120
espectadores, entre alunos do CCBS e outros membros
da comunidade local. Em 2010, uma “Oficina de Teatro, Música e Poesia no Aprendizado da Língua Portuguesa” contou com a participação do diretor de teatro
Daniel Almeida.
O Centro Cultural Brasil-Suriname prestou relevante apoio à realização de eventos relacionados ao
Brasil naquele país. Em 2013, apoiou o Carifesta XI
– Festival de Artes do Caribe – realizado desde 1972
em diferentes países. Em 2012, organizou uma grande Festa Junina com participação ativa de cerca de 130
alunos da instituição. Naquele ano, participou, ainda,
da “Feira dos Estudantes no Suriname”, em que um estande do CCBS buscou divulgar a realidade brasileira,
oportunidades de estudo e capacitação no Brasil, bem
como as atividades letivas e culturais do CCBS.
O CCBS promoveu eventos relacionados a artistas
brasileiros no Suriname. Em 2010, o Centro organizou
a Exposição Fotográfica “Quilombolas” - Tradições e
Cultura da Resistência, do fotógrafo André Cypriano,
sobre as comunidades negras remanescentes dos quilombos no Brasil. As fotografias foram expostas no
Museu do Fort Zeelandia, um dos principais pontos
turísticos de Paramaribo.
As atividades musicais também marcaram presença no âmbito dos eventos organizados pelo CCBS. Em
2006, foi realizada a palestra musicada “Veredas da
música brasileira e Show do Quinteto Violado e Nelson Latif in Concert”, que contou a história de cem
anos da música brasileira, traçando um paralelo entre
o devir do povo brasileiro e o desenvolvimento de sua
cultura. O evento incluiu reflexão sobre a situação da
produção cultural brasileira no contexto internacional, e as várias outras tendências mundiais, da “tecno music” ao latin-jazz. O concerto apresentou uma
viagem musical em um mosaico de composições das
diversas regiões do Brasil.
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Em 2012, o CCBS promoveu a participação do grupo “Choro Livre”, de Brasília,
na décima edição do Festival de Jazz do Suriname”. Em 2009, o CCBS organizou
o “Recital de música clássica em homenagem aos 50 anos do falecimento da morte
de Heitor Villas Lobos”, que contou com o solista de renome internacional, André
Simão, especialista na obra do maestro, e mestrando em performance instrumental na Hochschule Für Musik, Nürenberg, Alemanha. O músico recebeu convite do
diretor da Escola de Música do Suriname para ministrar workshop e recital para os
alunos e professores. O evento ocorreu no âmbito das comemorações da Independência do Brasil.
Outros eventos musicais que foram apoiados pelo CCBS e que merecem destaque, em razão da repercussão que ocorreu no país: em 2009, show: “Tributo a Luiz
Gonzaga”, apresentado pelo Grupo Baião A7; também em 2009, “Show Marabeau: Brasil sem fronteiras”, da cantora brasiliense Marabeau, que apresentou
show com clássicos do jazz e blues americanos ao estilo MPB; em 2007, show
“Batuque no quintal”, workshop de violão e percussão organizado pelo Trio
Raiz, formado pelos músicos Marcelo Godoy, Nelson Latif e Edson Gomes;
em 2005, “Show Bossas Nossas”, com Gil Rodriguez, professora de técnica de expressão vocal e piano suplementar na Universidade de Brasília
e na Faculdade Dulcina de Moraes; em 2003, show “Trio Violonístico”
com Nelson Latif, Fernando Corbal e Bosco Oliveira, com apresentação de chorinho com violão e cavaquinho.
Em 2004, para celebrar o encerramento do ano letivo do
CCBS, foi realizado um concerto com o coral de meninos “Harmonie Boys Choir”, coordenado pela renomada cavaquinista
surinamesa Julia Boomsma. O concerto contou com a participação especial dos instrumentistas surinameses Robby Buth
e Ernest Blijert, e do brasileiro Nelson Latif. Naquele mesmo
ano, o show “Sentimientos Latinos en Suriname”, organizado
pela Fundação Latino-Surinamesa (Latinsur), foi realizado nas
instalações do CCBS. Crianças de diferentes faixas etárias apresentaram danças e músicas latinoamericanas para mais de 200
pessoas presentes.
O Centro Cultural Brasil-Suriname realizou, também, diversas oficinas ao longo de sua história. Em 2004, artistas locais, após
participarem de curso coordenado pelo artista plástico Dolino,
ministraram uma oficina de criação de cartões para 25 crianças de
orfanatos em Paramaribo. A decoração minuciosamente idealizada
pelas crianças foi apreciada por muitos visitantes na exposição “Kresneti Karta”, no Centro Cultural. Naquele mesmo ano, o “Curso de
dança brasileira”, ministrado por Moira Morroy, formada em dança
pela Universidade Federal da Bahia, ensinou os primeiros passos do
samba, com suas ramificações, e o movimento do axé aos surinameses.
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Em 2013, o CCBS organizou
oficina gastronômica de produtos amazônicos, que contou
com a presença do chef Thiago
Castanho, considerado um dos
jovens expoentes da gastronomia brasileira, em especial
da região amazônica. Além da
oficina, o brasileiro preparou
jantar exclusivo para sessenta
convidados, dentre os quais, o
então Vice-Presidente do Suriname, Robert Robert Ameerali. Também em 2013, o CCBS
organizou o Segundo Evento
Internacional de Capoeira no
Suriname, ministrado por Fernando Baena (Mestre Banjo) e
pelo Mestrando Luciano Rodrigues da Associação Internacional Mestiçagem de Capoeira,
de Macapá. A interculturalidade se fez presente com representantes do Brasil, Suriname e
Guiana Francesa na roda de capoeira. Além da oficina de capoeira, foi realizado o batizado
com a troca de cordas.
Merece destaque a organização, em 2005, do “Workshop
e Exposição de fotografia com
Ricardo Chaves”, conduzido
pelo renomado fotógrafo brasileiro Ricardo Chaves, conhecido como “Kadão”, no meio
fotográfico, editor de Fotografia do Jornal Zero Hora em
Porto Alegre.
O CCBS também auxiliou
a realização de cursos voltados
para a comunidade, a exemplo
do “Curso de Culinária brasileira”, ministrado em 2007 por
Maria do Socorro, proprietária

do “Restaurante da Socorro”, que transmitiu, além das
aulas práticas de cozinha, conhecimento histórico e
geográfico sobre a origem de cada prato e suas particularidades regionais.
O CCBS foi palco de alguns encontros políticos importantes, a exemplo do encontro do então Chanceler
brasileiro, Embaixador Celso Amorim, com líderes e
com membros da comunidade brasileira radicada no
Suriname,
em
“Ao longo de mais de 30 anos de história, o
2004. Além disCCBS recebeu numerosos alunos que vieso, em 2005, foi
ram a ocupar posições de destaque na sociena sede do CCBS
dade local. (...) Estudaram no CCBS Marcia
que ocorreram as
Burleson, primeira mulher a ser eleita SeNegociações do
cretária da Assembleia Nacional do SurinaGrupo Consular
me, e Otto Ezechiels, que foi aluno premiaBilateral com a
do no CCBS e veio a tornar-se diretor do
finalização dos
Banco Central do Suriname em 2010”.
acordos iniciados em fevereiro de 2004. No mesmo ano de 2005, o
Presidente Lula utilizou o espaço físico do CCBS como
escritório de apoio durante visita ao Suriname, para
participar da XVI Conferência de Chefes de Governo
da Comunidade Caribenha (CARICOM).
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Personalidades locais que estudaram no
CCBS
Ao longo de mais de 30 anos de história, o CCBS recebeu numerosos
alunos que vieram a ocupar posições de destaque na sociedade local. Pelos cursos do Centro Cultural passaram os professores da Universidade
Anton de Kom, Johannes (Hans) Breeveld e Samuel Polanen, este último
também ex-Secretário-Geral do Banco Central do Suriname. Também
estudaram no CCBS os diplomatas Ike Antonius, que, além de primeiro
Embaixador do Suriname em Cuba, foi também Presidente do Conselho
de Delegados da UNASUL, e Pearl Antonius Jr, que veio a fundar empresa de serviços de tradução e consultoria em diferentes idiomas, entre
eles o português.
Importantes personalidades da política também passaram pelas
salas do CCBS. A aluna Shirley Sitaldien foi Ministra da Educação do
Suriname em 2012 e 2013. Miriam Naarendorp, participante assídua das
atividades desenvolvidas pelo CCBS e aluna entre 2009 e 2012, é Chefe
de Inspeção Farmacêutica do Ministério da Saúde do Suriname e representante na UNASUL nessa área. Estudaram no CCBS, ainda, Marcia
Burleson, primeira mulher a ser eleita Secretária da Assembleia Nacional
do Suriname, e Otto Ezechiels, que foi aluno premiado no CCBS e veio a
tornar-se diretor do Banco Central do Suriname em 2010.
O grupo de alunos que ocuparam altos cargos públicos inclui, ainda, Joyce Dorothy Amarello-Williams, que foi Ministra do Trabalho,
Desenvolvimento Tecnológico e Meio Ambiente do Suriname de 2006
a 2010; Otto Spong, ex-Chefe do Gabinete do Presidente da República do
Suriname; Lothar Boksteen, que estudou no CCBS logo após a inauguração e ocupou cargos de Ministro da Saúde e do Trabalho do Suriname.
Também estudaram no CCBS Lilian Ferrier, defensora dos direitos da criança e do adolescente que desenvolve inúmeros projetos para
implementar políticas de desenvolvimento social para gestantes, primeira infância, paternidade e violência doméstica; e Georgina Ineke
de Miranda, conselheira jurídica da Organização para a Justiça e Paz,
organização de direitos humanos do Suriname. O ator Borger Breeveld,
aluno do CCBS em 2008, comanda programa na TV surinamesa e, em
1976, foi o protagonista do renomado filme WanPipel, de produção
surinamês-holandesa.
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Centro Cultural Brasil-El Salvador:
instituição de prestígio na
sociedade local ao longo de quase
três décadas de atuação

O Centro Cultural Brasil-El Salvador (CCBES), outrora denominado Centro de Estudos Brasileiros (CEB), foi criado em 1986, em
plena Guerra Civil salvadorenha (1980-1992), com o objetivo de difundir o idioma português falado no Brasil, promover a cultura brasileira e estreitar os laços de amizade e de cooperação cultural entre
os dois países.
A criação do Centro Cultural se deu na gestão do Embaixador
Mário Dias Costa como representante brasileiro em El Salvador. Inicialmente, o CCBES funcionava nas dependências da antiga Chancelaria da Embaixada do Brasil, no velho Edifício La Centroamericana,
situado na Alameda Roosevelt, na zona central de São Salvador. A
sala tinha capacidade para apenas 10 alunos e somente havia uma
turma e uma professora. No decorrer dos anos, a instituição funcionou em quatro locais diferentes, antes de fixar-se, em 2004, na sua
sede atual, junto à Chancelaria da Embaixada, situada no Boulevard
Sérgio Vieira de Mello, 132, antigo Boulevard del Hipódromo.
A atual sede do CCBES conta com cinco salas de aula. Três delas
têm capacidade para 24 alunos, uma comporta 18 e, outra, que também funciona como sala de leitura, pode ser utilizada para 15 alunos.
Além das cinco salas de aula, o CCBES conta com as seguintes divisões: recepção, sala de professores, biblioteca, contabilidade, direção,
cozinha e cinco banheiros. O ambiente é climatizado, e todas as salas
de aula estão equipadas com projetor, televisão, aparelho de DVD,
som e laptop com internet. O corpo docente do CCBES está constituído por seis professoras, escolhidas por meio de processo seletivo,
e que já receberam, pelo menos, uma capacitação do ensino de PLE.
A partir de 2012, percebeu-se aumento do interesse dos salvadorenhos pelo idioma português, e o número de estudantes, que oscilava entre 150 e 200 alunos, cresceu significativamente, havendo chegado, em 2014 e 2015, a 600 alunos. O corpo discente está formado
por grupos heterogêneos, de diferentes faixas etárias, oscilando entre
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15 e 65 anos. São universitários, profissionais, empresários, artistas,
apresentadores de televisão e diplomatas locais ou de outros países.
Além dos cursos regulares de português, orientados para
necessidades específicas do uso do idioma, o Centro Cultural realiza,
há mais de quinze anos, a aplicação do exame para obtenção do
Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros
(CELPE-Bras). O Certificado tem influência significativa na
construção de uma imagem internacional do Brasil e possibilita o
intercâmbio cultural por meio da circulação de estrangeiros no país,
sua eventual absorção no mercado de trabalho e nas universidades
brasileiras. É crescente o número de estrangeiros interessados em
obter a certificação de proficiência em língua portuguesa.
Ao longo dos 29 anos de sua existência, o CCBES vem mantendo
e ampliando a sua presença no cenário cultural da capital salvadorenha, com o ensino sistemático da língua portugue“Na sequência dos terremotos que
sa variante brasileira, além da difusão da literatura
afetaram El Salvador, em 2001,
e da cultura brasileiras. A instituição já promoveu
o CCBES organizou exposição e
exposições de artes plásticas, espetáculos musicais e
venda de quadros de pintores brateatrais, a distribuição de material informativo sosileiros e salvadorenhos, em prol
bre o Brasil, a difusão da música erudita e popular,
das vítimas dos terremotos”.
além de palestras e seminários sobre temas relacionados à cultura e atualidade brasileiras.
Entre 1995 e 2007, o CCBES estendeu suas aulas à “Escuela República de Brasil”, atendendo a crianças de escassos recursos. A iniciativa foi suspensa devido à localização da escola em uma zona perigosa
da capital, com alta incidência da delinquência oriunda da guerra
entre gangues organizadas.
Em 1998, foi realizado ato cultural nas dependências do CCBES
por ocasião da visita do então Vice-Presidente do Brasil, Marco Maciel, a El Salvador. Na mesma visita, o Vice-Presidente brasileiro
inaugurou a Praça Brasília desta capital, onde foi erigido, sem qualquer ônus para o Tesouro Nacional, monumento de autoria do arquiteto Oscar Niemeyer. Naquele mesmo ano, foi inaugurada a Praça
Paulo Freire, que foi projetada em parceria com a Escola de Escultura
da Universidade de El Salvador.
Na sequência dos terremotos que afetaram El Salvador, em 2001,
o CCBES organizou exposição e venda de quadros de pintores brasileiros e salvadorenhos, em prol das vítimas dos terremotos. O evento
foi organizado em parceria com o Conselho Nacional para a Cultura
e Arte (CONCULTURA).
Em 2003, foi realizada a exposição de máscaras salvadorenhas e
carrancas brasileiras, evento organizado em parceria com a Iniciativa
Pró-Arte Popular, conjugada com exposição de fotografias intitulada
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“Una mirada a la Ciudad Amazónica de Belém”, no “Museo
Nacional de Antropología, Dr.
David J. Guzmán - MUNA”.
No ano seguinte, houve apresentação da Escola de Samba
“Rosas de Ouro”, de São Paulo,
no Estádio Cuscatlán, evento
ao qual compareceram aproximadamente 100 mil pessoas.
A Escola de Samba também se
apresentou na cidade de São
Miguel para um público de 60
mil pessoas, com a presença do
Presidente Elias Antonio Saca.
Entre outras apresentações, 5
mil pessoas conferiram o som
da “Rosas de Ouro” na “Escuela
República de Brasil”.
Com o sucesso da iniciativa, em 2006, houve apresentação compacta da Escola de
Samba “Mocidade Independente de Padre Miguel” pelas
ruas do centro de São Salvador,
durante os festejos do padroeiro da capital salvadorenha.
Também foi realizada exposição de adornos de carnaval,
“Alegoria Brasileira Carnaval
do Rio”, em parceria com a
Escola de Samba da Portela
e a Universidade Don Bosco,
durante as comemorações da
Semana de Ciência e Cultura”,
dedicada “Al Diálogo de las
Culturas por la Convivência y
la Inclusión”.

Em 2010, teve lugar o “Projeto Alma Brasileira”,
que consistiu na realização de espetáculo do Trio Baru,
composto pelos músicos brasileiros Nelson Latif, João
Bosco e Rafael dos Santos, nos auditório da “Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA”, além
de uma oficina de três dias nas instalações do CCBES.
Em conferência realizada pelo arquiteto salvadorenho Mauricio Arrieta Gálvez, em 2011, foi discutido o
tema “Oscar Niemeyer, el Poeta de las Curvas”, sobre a
vida e obra do famoso arquiteto brasileiro, nas instalações do Centro Cultural. Em 2012, houve o Primeiro
Ciclo de Palestras sobre Literatura Brasileira aos alunos
do Centro Cultural, ministrado pela professora brasileira Junia Bernardes da Silva Schaefers.
A semana cultural brasileira, organizada em 2013,
teve a participação dos alunos de todos os níveis do
CCBES, que organizaram exposições e apresentações
de dança, música, literatura, teatro, gastronomia e esportes das diferentes regiões brasileiras. No mesmo
ano, foi significativa a realização da formatura dos alunos do CCBES nas instalações do Ministério de Relações Exteriores de El Salvador, por iniciativa da Chancelaria salvadorenha, em reconhecimento a convênio
de ensino de português a alunos da academia diplomática deste país.
As quase três décadas de atividades de ensino e divulgação do Centro Cultural Brasil-El Salvador consolidaram a instituição não somente como instrumento
valioso para a projeção do Brasil em El Salvador, mas
também como marco expressivo da vida cultural e
acadêmica da capital do país. Ao longo desse período,
o CCBES passou a gozar de extraordinário prestígio
em todas as camadas da sociedade salvadorenha, tanto na vertente do ensino do nosso idioma quanto nos
esforços de divulgação da cultura brasileira em geral.
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Centro Cultural Brasil-Cabo Verde:
referência da cultura brasileira no
arquipélago

Origens (1986-1995)
O Centro Cultural Brasil – Cabo Verde, com sede na Cidade da
Praia, foi oficialmente inaugurado em 27 de junho de 2008. Instalado
em ampla casa no bairro residencial do Palmarejo, o CCB-CV tornou-se instituição de referência em Cabo Verde, tanto para a promoção
da língua portuguesa quanto para a divulgação da cultura brasileira.
Não é possível contar a história do CCB-CV sem referir o Centro de Estudos Brasileiros (CEB), que, entre os anos de 1986 e 1995,
funcionou nas dependências da Embaixada do Brasil em Cabo Verde, tendo desempenhado papel fundamental na promoção da cultura
brasileira no país, poucos anos após a independência.
Em termos de instalações, o CEB não passava de duas salas no
andar térreo da Embaixada. Na maior delas, uma pequena biblioteca
oferecia ao público cabo-verdiano o contato com uma ampla gama de
autores brasileiros, clássicos e modernos. Além da biblioteca, o CEB
contava, também, no térreo da casa que ainda hoje abriga a Chancelaria brasileira em Cabo Verde, com um espaço onde se davam as
sessões de cinema brasileiro, alimentadas por acervo enviado regularmente pelo Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília.
A primeira Diretora do CEB foi a pprofessora brasileira Rosa Veloso, que, à frente do Centro entre os anos de 1986 e 1989, realizou um
trabalho até hoje reconhecido e lembrado por antigos frequentadores.
Segundo relato do bibliotecário Daniel Pires, que trabalhou sob a direção da professora por três anos, sua contribuição para o aprofundamento das relações Brasil – Cabo Verde foi inestimável. Além de todo
o trabalho realizado no CEB – a exemplo da orientação dada a dezenas de jovens estudantes cabo-verdianos que, aprovados no Programa
de Estudante-Convênio de Graduação, o PEC-G, viajavam pela pri-
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meira vez para cursar o ensino superior no Brasil –, a professora Rosa
Veloso deu aulas de literatura brasileira na então recém-criada Escola
de Formação de professores do Ensino Secundário, na Praia.
O segundo Diretor do CEB foi o professor Carlos Moura, intelectual brasileiro com vasta experiência na cultura afro-brasileira. Entre
1990 e 1995, o professor deu continuidade ao trabalho iniciado pela
professora Rosa Veloso, mas teve a dura tarefa de encerrar as atividades do Centro no segundo semestre de 1995. Naquela altura, todo o
espólio do CEB foi doado à Biblioteca Nacional de Cabo Verde, em
cujas estantes, ainda hoje, é possível encontrar exemplares de grandes
obras da literatura brasileira.

Hiato produtivo (1995-2008)
No intervalo de 13 anos entre o encerramento do CEB e a inauguração do CCBCV, de 1995 a 2008, portanto, a Embaixada continuou trabalhando pela divulgação e pela promoção da cultura brasileira. Embora, em geral, não houvesse recursos para a realização
de grandes eventos, a política cultural da Embaixada beneficiava-se
do amplo interesse que os cabo-verdianos nutriam pelo Brasil desde
muito antes de sua independência. Tal interesse refletia-se em convites a personalidades brasileiras para visitarem o país, por ocasião de
festivais de música, literatura, cinema etc. Foi assim, por exemplo,
que, em 1995, no auge de sua carreira, o rapper carioca Gabriel o
Pensador visitou o arquipélago pela primeira vez. Em 1996, a coprodução “O Testamento do Senhor Napomuceno” foi rodada em
Cabo Verde, com elenco misto (da parte brasilei“É longa a lista de importantes
ra, Nelson Xavier, Maria Ceiça, Chico Diaz, entre
quadros do Governo e da socieoutros), a partir da obra homônima do escritor
dade civil cabo-verdianos formacabo-verdiano Germano Almeida. Naquele mesdos no Brasil. Desde a indepenmo ano, a poeta capixaba Elisa Lucinda apresendência até os dias atuais, cerca de
tou na Praia o espetáculo “O semelhante”.
quatro mil estudantes de Cabo
Outro marco importante nas relações cultuVerde foram formados em instirais contemporâneas entre os dois países foi o cotuições de ensino brasileiras”.
meço da transmissão, pela Televisão de Cabo Verde – canal público criado em 1984 –, das telenovelas brasileiras, cujo
impacto sobre o público cabo-verdiano tem sido objeto de diversos
estudos acadêmicos. A exemplo de Luanda, onde o maior mercado
popular se chamava “Roque Santeiro”, em alusão ao personagem da
novela de 1985, o maior mercado comercial de Cabo Verde, localizado na Cidade da Praia, foi batizado de Sucupira, em clara referência
à cidade fictícia da novela “O Bem Amado” (1973).
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Durante o período de “entressafra” – depois do CEB e antes do
CCB-CV –, centenas de jovens
cabo-verdianos continuaram seguindo anualmente para o Brasil,
no âmbito dos Programas de Estudante-Convênio de Graduação
e de Pós- Graduação, para dar
continuidade à sua formação acadêmica. Antes do embarque para
o Brasil, os estudantes tinham de
fazer parada obrigatória na Embaixada, para obtenção do visto
de entrada no país. Nessa ocasião,
esclareciam dúvidas e recebiam as
primeiras orientações dos funcionários do Setor Educacional.
Das primeiras “levas” de estudantes, ainda na década de 1980,
sairia o ex-Primeiro-Ministro do
País, José Maria Neves, formado
em Administração Pública pela
Fundação Getúlio Vargas, em
São Paulo. Sairia também uma
das mais importantes cientistas
políticas de Cabo Verde, Roselma
Évora, que fez toda sua formação
superior na Universidade de Brasília. É longa a lista de importantes
quadros do Governo e da sociedade civil cabo-verdianos formados
no Brasil. Desde a independência
até os dias atuais, cerca de quatro
mil estudantes de Cabo Verde foram formados em instituições de
ensino brasileiras.

Os primeiros anos do CCB-CV
(2008-2013)
Voltemos ao Centro Cultural Brasil – Cabo Verde
propriamente dito. Sua criação insere-se no contexto
mais amplo da política africanista dos Governos do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003 – 2010), durante os quais a política externa brasileira empreendeu grandes esforços visando o adensamento das relações com o continente africano. A inauguração do
CCB-CV contou com as presenças do então Chanceler brasileiro, Embaixador Celso Amorim, e da então
Embaixadora do Brasil em Cabo Verde, Maria Dulce
Barros. A Direção do Centro foi confiada à professora
Marilene Pereira, que ainda desempenha essa função,
com devoção e entusiasmo.
Ao definir o local de instalação do Centro Cultural, foi preciso proceder a algumas adaptações. A obra
mais importante foi a transformação da área da piscina
numa excelente sala de cinema, com todo o equipamento necessário para a realização das sessões semanais de cinema brasileiro, que logo se transformariam
numa das mais importantes atividades regulares do
CCB-CV. De 2008 a 2014, foram quase 200 projeções,
que contaram com público variado – de personalidades políticas a grupos de ex-estudantes no Brasil; dos
alunos regulares do CCB-CV a estrangeiros curiosos
em acompanhar os últimos lançamentos em matéria de
cinema brasileiro.
Em Cabo Verde, ainda é grande a carência de salas
de cinema. Atualmente, na capital, há somente duas,
mas, na época em que o CCB-CV abriu as portas, a
única sala então existente encontrava-se desativada.
Apenas o Instituto Cultural Francês e o Centro Cultural Português promoviam, ocasionalmente, sessões
de filmes. Nessa perspectiva, foi bastante grande o impacto que a oferta das sessões semanais pelo CCB-CV
representou para o cenário cultural da Praia.
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O bairro do Palmarejo, onde se localiza o Centro Cultural, testemunhou rápido crescimento nos últimos dez anos,
tendo se tornado uma área importante
da cidade, onde está instalado, por exemplo, o principal campus da Universidade de Cabo Verde, a Uni-CV. As vias de
acesso ao Palmarejo, no entanto, não são
propriamente acessíveis a amplas camadas da população, o que levou a Direção
do CCB-CV a lançar, em 2012, o projeto
“Cinema na rua”, que desde então tem levado literalmente, e com ampla receptividade do público, o cinema brasileiro para
os bairros periféricos da capital.
Outra iniciativa que se destacou logo
no primeiro ano de funcionamento do
Centro Cul“Artistas do mundo do circo tamtural foi a
bém encontram as portas do CCBorga ni z aç ão
CV sempre abertas. Não poderia ser
das chamadas
diferente, uma vez que as próprias
“oficinas de
Diretora e Coordenadora do Centro
verão”.
ToCultural – Marilene Pereira e Maria
dos os anos,
Aparecida Varela – formaram, no
durante o peinício da década de 1990, a primeira
ríodo de fédupla de palhaços de Cabo Verde.”
rias escolares,
nos meses de julho e agosto, o Centro
Cultural tem aberto as portas para que
centenas de crianças e adolescentes se
entretenham com oficinas de reciclagem,
decoração, hip hop, percussão, samba,
escrita criativa, culinária brasileira, entre outras. A procura pelas oficinas é tamanha, que houve anos em que a equipe
do Centro precisou estendê-las por mais
uma quinzena.
No campo da música, além das aulas regulares de piano, violão e canto, o
CCB-CV vem apoiando a vinda de dezenas de músicos brasileiros a Cabo Verde.
Desde 2008, numa lista não exaustiva,
podemos citar as apresentações de Adriana Calcanhotto, Alcione, Diogo Noguei-

ra, Fafá de Belém, Paula Fernandes, João
Bosco, Giana Viscardi e Renata Jambeiro. No âmbito do Kriol Jazz Festival – um
dos mais importantes eventos do calendário cultural do país, considerado, por
revistas especializadas, um dos melhores
festivais de jazz do mundo –, o CCB-CV
vem prestando apoio tanto financeiro
quanto de curadoria, na indicação de
músicos como Lenine, Yamandú Costa,
Chico César, Leo Gandelman e Céu.
Em 2009, a Cidade Velha da Ribeira
Grande de Santiago, antiga capital, considerada o “berço da cabo-verdianidade”,
recebeu o título de Patrimônio Mundial
da Humanidade pela UNESCO. Era a
primeira vez que Cabo Verde conquistava
esse título. Em 2010, ocupava a Presidência rotativa do Conselho do Patrimônio
da UNESCO o então Ministro da Cultura do Brasil, Juca Ferreira. Coube a ele,
no mês de junho daquele ano, em viagem
oficial a Cabo Verde, entregar ao Governo o diploma de Patrimônio Mundial da
Humanidade. Na ocasião, a fim de celebrar os 550 anos da descoberta de Cabo
Verde e os 35 anos de sua independência,
o Ministério da Cultura brasileiro, em
parceria com o CCB-CV, realizou uma
grande festa na Praia da Gamboa, cujo
ponto alto foi a apresentação da cantora
Daniela Mercury, para público estimado
de 35 mil pessoas, em show classificado
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como “histórico” pela imprensa local. Nos dias prévios
ao espetáculo, funcionários do Centro Cultural trabalharam dia e noite com a equipe de produção vinda do
Brasil. Naquela altura, com apenas dois anos de vida,
o CCB-CV já era identificado como “a casa da cultura
brasileira em Cabo Verde” – o primeiro lugar procurado por artistas, amadores ou profissionais, produtores
e membros do Governo e da sociedade civil, nacionais
ou estrangeiros, em busca de parceria para a realização
dos mais variados projetos culturais.
No ano seguinte, o grande acontecimento ficaria
a cargo do grupo de teatro mineiro Maria Cutia, que
iniciava por Cabo Verde, no mês de março, uma turnê
pelos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
(PALOPs), patrocinada pelo Departamento Cultural
do Itamaraty. Um grupo de palhaços roqueiros que, ao
longo de 30 dias, fizeram cantar e dançar um público
estimado em 12 mil crianças nesses cinco países. Em
Cabo Verde, coube ao CCBCV, mais uma vez, ocupar-se da agenda e da produção do grupo: desde a organização dos espetáculos (foram quatro no total, para cerca de 5 mil crianças), até o oferecimento de uma oficina
brincante nas instalações do Centro Cultural, além de
entrevistas para a TV e rádios locais.
Já se falou em cinema, música e teatro, mas não é só.
Moda e artesanato também têm tido espaço no Centro Cultural. Por três anos seguidos, foram organizadas oficinas de artesanato voltadas especialmente para
mulheres cabo-verdianas que tiram seu sustento dessa
atividade. Em 2012, por exemplo, dezenas de artesãs de
diferentes Conselhos da ilha de Santiago receberam capacitação do grupo Retalhos Cariocas, do Rio de Janeiro. O trabalho consistiu em ensinar-lhes técnicas para
a produção de bijuterias com base em materiais como
tampas de garrafa, pedaços de pano, cordões de metais,
entre outros. Frequentadora dessas oficinas, a artesã
Maria Ivonilde, especialista em patchwork, conseguiu,
graças à profissionalização do trabalho, abrir seu próprio ateliê, tendo se tornado uma das referências em
produção de artesanato de qualidade em Cabo Verde.
Artistas do mundo do circo também encontram as
portas do CCB-CV sempre abertas. Não poderia ser diferente, uma vez que as próprias Diretora e Coordena-
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dora do Centro Cultural – Marilene Pereira e Maria Aparecida Varela, ambas mineiras de Belo Horizonte, radicadas
há décadas no país – formaram, no início da
“Vale mencionar o projeto ‘Mala década de 1990, a primeira dupla de palhaços de
Literária’. Uma equipe de profes- Cabo Verde. Durante anos, Torresminho e Piposores do Centro Cultural viaja pelo ca percorreram as ilhas levando a arte circense
interior da ilha de Santiago reali- para milhares de crianças cabo-verdianas. Em
zando sessões de contação de his- 2012, o ator brasileiro Luiz Carlos Vasconcelos,
tórias, inspiradas na técnica trans- interpretando o “Palhaço Xuxu”, realizou duas
mitida pelo grupo “Costurando apresentações do espetáculo “Silêncio Total”, na
Histórias”, em visita que fez a Cabo Cidade da Praia e no Mindelo, no contexto do
Verde, em 2011. Após as sessões, Festival Mindelact, tradicional evento internacada criança é estimulada a retirar cional de teatro de Cabo Verde, cuja primeira
um livro da Mala Literária, para ler edição data do ano de 1995. Ainda na ilha de
e recontar a história escolhida.”
São Vicente, sempre com apoio do Centro Cultural, o artista realizou oficina de interpretação
de palhaços para atores, colaborando com o compromisso
do CCB-CV de buscar estender ao máximo possível suas
atividades para além da capital, geralmente mais bem servida de ofertas culturais.
No campo da literatura, o Centro Cultural abriga uma
biblioteca com catálogo sortido, que vem sendo ampliado ao longo do tempo, seja por meio de material enviado pelo Departamento Cultural, seja por meio de doações
institucionais e de pessoas físicas. Universidades, editoras,
escritores – são muitos os parceiros do CCB-CV nessa tarefa. Entre as atividades regulares de promoção da leitura
e do livro, vale mencionar o projeto “Mala Literária”, que
consiste no empréstimo de centenas de livros infantis e infanto-juvenis para crianças de escolas básicas de Santiago.
Uma equipe de professores do Centro Cultural viaja pelo
interior da ilha realizando sessões de contação de histórias,
inspiradas na técnica transmitida pelo grupo “Costurando
Histórias”, em visita que fez a Cabo Verde, em 2011. Após
as sessões, cada criança é estimulada a retirar um livro da
Mala Literária, para ler e recontar a história escolhida.
Por ocasião do centenário de nascimento de Jorge
Amado, em maio de 2012, o Centro Cultural programou uma série de iniciativas em homenagem a
esse que é, talvez, o mais conhecido e admirado escritor brasileiro em Cabo Verde.
Em parceria com a Câmara Municipal da Praia, foram apostos sinais
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com a inscrição “Jorge Amado esteve aqui” nos locais da cidade visitados pelo escritor, por ocasião de sua visita ao país, em 1986. Hoje,
passados três anos dessa iniciativa, esses sinais continuam intactos,
como a imortalizar os passos percorridos pelo escritor brasileiro,
em sua memorável visita a Cabo Verde. O “Ciclo de Cinema Jorge
Amado” exibiu cinco filmes baseados em seus romances, enquanto
a conferência “Vida e obra de Jorge Amado” atraiu, para o auditório
do CCB-CV, importantes personalidades do meio acadêmico e cultural de Cabo Verde.
Logo nos primeiros anos, o CCB-CV firmou-se como equipamento cultural dinâmico, precisando de pouco tempo para se tornar amplamente conhecido pelos cabo-verdianos. Além de cursos
regulares de música, dança e pintura, o Centro Cultural oferece ao
público um telecentro com sete computadores conectados à Internet
banda larga ilimitada. Embora em Cabo Verde a Internet e as telecomunicações em geral sejam de boa qualidade, ainda é significativo o
número de pessoas que não dispõe de computadores ou smartphones com acesso à rede. Assim, o telecentro do CCB-CV veio a contribuir com os esforços empreendidos pelo Governo cabo-verdiano
para a inclusão digital.

O ensino da língua portuguesa
Como se sabe, entre os principais objetivos da rede de Centros
Culturais Brasileiros no exterior, destaca-se o ensino da língua portuguesa em sua variante brasileira. Em Cabo Verde, como nos demais PALOPs, contudo, o caminho trilhado pelos CCBs nessa matéria seria um pouco diferente. Afinal, é de se imaginar que, em países
lusófonos, onde o idioma é ensinado nas escolas, o público interessado em aulas de língua portuguesa se restringisse à comunidade internacional residente.
De fato, nos primeiros anos do CCB-CV, o recorte foi este: de um
lado, os cursos de português atraíam os estrangeiros residentes em
Cabo Verde, que precisavam aprender o idioma para o pleno desempenho de suas funções no país; de outro lado, as demais atividades
organizadas pelo Centro Cultural tinham público-alvo mais amplo,
formado por crianças, jovens e adultos, de todas as nacionalidades.
Em 2008, ano em que o CCB-CV abria suas portas, Cabo Verde
foi graduado como “País de Rendimento Médio”. O fato acarretaria muitas consequências ao arquipélago, e uma delas teria impacto
sobre a comunidade internacional residente no país. Houve uma redução significativa no número de estrangeiros à procura dos cursos
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regulares de língua portuguesa, na mesma proporção em que se via diminuída
a intensidade dos projetos de cooperação
internacional em Cabo Verde.
Coube à equipe do Centro Cultural,
sob a direção criativa da professora Marilene Pereira, a tarefa de prospectar outros
grupos – quem sabe menos “ao alcance da
vista” – que pudessem se interessar pela
aprendizagem da língua portuguesa em
Cabo Verde. Não foi preciso muito tempo para que dois projetos deslanchassem,
ambos com grande êxito.
O primeiro, “Projeto de Integração
em Língua Portuguesa”, fruto de parceria
com a Fundação Donana, levou a equipe
de professores do CCB-CV à prisão de
São Martinho, maior centro penitenciário de Cabo Verde, para ensinar a língua
portuguesa a dezenas de presidiários estrangeiros, em sua maioria oriundos de
países africanos francófonos ou anglófonos, além de cabo-verdianos que cresceram nos Estados Unidos, sem familiaridade com a língua. Ao longo de quase
dois anos, entre 2013 e 2014, dezenas de
detentos aprenderam a falar, ler e escrever em português.
O segundo projeto consistiu na alfabetização de jovens imigrantes da Guiné-Bissau, que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola em seu país de
origem, e que, na chegada a Cabo Verde,
costumam enfrentar dificuldades de inserção no já restrito mercado de trabalho
local, além de constrangimentos dos mais
diversos tipos. Com apenas três meses de
curso regular de língua portuguesa, em
2013, mais de 50 imigrantes guineenses se
despediram do CCB-CV sendo capazes de
se comunicar, ler e escrever em português.

CELPE-Bras: uma guinada
Em março de 2014, caberia ao Centro
Cultural Brasil – Cabo Verde a tarefa de
sediar curso de capacitação oferecido pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), para
o credenciamento de todos os Centros
Culturais brasileiros na África como Postos Aplicadores do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, o CELPE-Bras. Para compreender a
dimensão das mudanças que estavam por
vir, é preciso primeiro esclarecer o que é o
CELPE-Bras e qual a importância de sua
aplicação em Cabo Verde.
O CELPE-Bras é conferido aos estrangeiros com desempenho satisfatório
em teste padronizado de português, desenvolvido pelo Ministério da Educação
do Brasil. Desde 1998, o exame é aplicado no Brasil e em outros países, com o
apoio do Itamaraty. Internacionalmente,
é aceito em firmas e instituições de ensino como comprovação de competência
na língua portuguesa e, no Brasil, exigido
pelas universidades para ingresso de estrangeiros em cursos de graduação e em
programas de pós-graduação.
Com a publicação, em março de 2013,
do novo Decreto que passaria a regular
o Programa de Estudantes-Convênio de
Graduação (PEC-G), os estudantes provenientes dos PALOPs já não estavam
mais isentos da obrigatoriedade de apresentação do Certificado de Proficiência
em língua portuguesa. A partir de 2015,
todos os candidatos a uma vaga em Insti-

127

tuição de Ensino Superior no Brasil teriam de apresentar o
CELPE-Bras por ocasião da inscrição no PEC-G. Em Cabo
Verde, país que ocupa há anos o primeiro lugar em número
de candidatos inscritos e aprovados no âmbito do Programa, tal novidade não passaria despercebida.
O curso de capacitação promovido pelo INEP, em parceria com o Departamento Cultural do MRE, veio, portanto, atender a demandas feitas primeiro pela Divisão de
Promoção da Língua Portuguesa, a DPLP, seguida pelos
próprios CCBs, cientes que estavam da repercussão que a
publicação do novo Decreto do PEC-G teria em seus respectivos países. Se o CELPE-Bras se tornava obrigatório,
era fundamental que os CCBs pudessem aplicar a prova,
garantindo, assim, a continuidade dos excelentes números
de inscritos no PEC-G todos os anos.
O curso de março de 2014 permitiu também a reunião,
pela primeira vez, dos diretores dos seis Centros Culturais
Brasileiros no continente africano: os cinco instalados nos
PALOPs (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique
e São Tomé e Príncipe), mais a África do Sul. Ao longo de
uma semana, os diretores puderam trocar experiências,
impressões e perspectivas sobre o trabalho a ser desenvolvido, à luz da novidade que a aplicação do exame significava.
Para o CCB-CV, o credenciamento como Posto Aplicador do CELPE-Bras representou uma verdadeira guinada
em sua orientação pedagógica. A partir daquele momento,
os cabo-verdianos se tornavam o público-alvo também em
matéria de ensino da língua portuguesa. As centenas de
jovens que buscavam o Centro Cultural – seja por telefone ou por Internet, no caso daqueles residentes em outras
ilhas, seja presencialmente – para o esclarecimento das
mais variadas dúvidas relativas ao PEC-G, à matrícula nas
universidades e à instalação no Brasil, passariam, agora, a
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buscar o CCBCV também para
aulas de português, com vistas
a garantir um bom desempenho no CELPE-Bras.
Os cursos regulares seriam
mantidos, mas a eles seriam
acrescidos cursos intensivos
– aplicados na capital e no
Mindelo –, voltados especificamente para os candidatos
ao CELPE-Bras. Vencidas as
primeiras resistências, a metodologia desenvolvida pelos
formuladores do exame viria
a calhar em Cabo Verde, onde
a convivência da língua portuguesa com a língua materna, o
crioulo cabo-verdiano, não tem
se dado sem tropeços e tensões.
Os professores do Centro Cultural têm sido unânimes na
avaliação de que a abordagem
interdisciplinar e o tipo de material utilizado no CELPE-Bras
têm contribuído de forma significativa para a superação de
dificuldades crônicas que os
jovens cabo-verdianos costumam apresentar em sua relação com a língua portuguesa.
A primeira aplicação do
exame se deu ainda em abril de
2014, em caráter experimental,
poucos dias após ocredenciamento. A partir de outubro
daquele ano, o Centro Cultural conseguiu garantir junto à
DPLP recursos para aplicação
da prova em dois pólos: um na
Praia, na ilha de Santiago, outro no Mindelo, na ilha de São
Vicente, evitando, assim, que
a região Norte do arquipélago

ficasse “descoberta”, tendo em conta as dificuldades de
mobilidade interilhas.
Se é verdade que o credenciamento como Posto
Aplicador do CELPE-Bras tem representado, nesses primeiros anos, um enorme desafio para o Centro Cultural
Brasil – Cabo Verde – tanto ao nível logístico, quanto ao
nível de formação e contínua capacitação de seus quadros –, é igualmente verdadeiro que este fato constituiu-se como marco para uma redefinição pedagógica que
deverá garantir ao CCB-CV um lugar de destaque no
âmbito do ensino da língua portuguesa em Cabo Verde.

Perspectivas contemporâneas
As relações culturais entre Brasil e Cabo Verde
existem antes mesmo de ambos os países existirem
como nações independentes. Trata-se de um vínculo
histórico tão profundo, com desdobramentos tão vastos, que naturalmente escapam ao escopo do presente
trabalho. Considerando essas relações, no entanto,
não seria exagerado supor que os cabo-verdianos estão entre os povos do mundo que mais e melhor conhecem a cultura brasileira e por ela mantêm o interesse mais duradouro. Desse modo, a abertura do
CCB-CV em 2008 veio atender a uma demanda em
relação ao Brasil que, nesse pequeno país arquipelágico africano, é permanente.
Nos primeiros anos de funcionamento, o CCB-CV
tornou-se instituição de referência no campo da cultura em Cabo Verde. Intelectuais, artistas e produtores
cabo-verdianos têm no Centro Cultural um parceiro
preferencial. Também por órgãos do Governo – de Ministérios a Fundações, passando pelos canais de rádio
e televisão públicos –, o CCBCV éconstantemente procurado. Da mesma maneira, do Brasil são frequentes
as consultas e os pedidos de apoio: artistas que querem
apresentar seus trabalhos em Cabo Verde; produtores que tencionam filmar no país ou mesmo localizar
parceiros cabo-verdianos para determinados projetos;
além, é claro, dos estudantes que pleiteiam uma vaga
em instituição de ensino superior no Brasil.
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O Centro Cultural já contabiliza mais de oito
anos de vida, tendo sido os cinco primeiros voltados, sobretudo, à produção, organização e realização de atividades culturais dos mais variados tipos
(cursos, oficinas, espetáculos etc.). Embora o ensino da língua portuguesa tenha estado sempre entre
as prioridades do CCB-CV, o período de instalação
do Centro Cultural coincidiu com um momento
de “retirada” de muitos projetos de cooperação internacional de Cabo Verde, e, consequentemente,
do público estrangeiro potencialmente interessado
nos cursos de língua portuguesa ali ofertados.
Outra coincidência, no entanto, promoveria
uma espécie de “correção de rumos” do ensino
da língua portuguesa no Centro Cultural Brasil
– Cabo Verde: o seu credenciamento, em 2014,
como Posto Aplicador do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros. A partir daí, o CCB-CV passaria a trilhar
um novo caminho no campo do ensino da língua
portuguesa em Cabo Verde.
Nesse sentido, será essencial o aprofundamento das relações do CCB-CV com o Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP), sediado na
cidade da Praia. Criado em 2002, na VI Reunião
Ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o
Instituto é um instrumento para a gestão comum
da Língua Portuguesa, responsável por promover
um contato mais estreito entre os países e suas
equipas técnicas, permitindo a a execução de uma
política linguística consensuada. A relação com
o IILP é um elemento que diferencia o CCB-CV
de seus demais congêneres, pois apenas em Cabo
Verde poderá um Centro Cultural beneficiar-se
de maneira tão automática das atividades, discussões e programas realizados pelo IILP. O CCB-CV
tem colaborado intensamente com atividades acadêmicas e culturais com o IILP, de modo a apresentar-se, em certa medida, como um parceiro
privilegiado e um “laboratório de ensaio” para os
projetos a serem organizados pelo IILP.

Do mesmo modo, o CCB-CV tem
atuado em parceria com a Universidade
de Cabo Verde (UNI-CV), principal instituição de ensino superior, por intermédio do Leitorado brasileiro na Universidade. Desse modo, a leitora brasileira
pode beneficiar-se da estrutura do CCB-CV para atividades de extensão universitária voltadas à divulgação da língua e
cultura brasileiras. Em conjunto com o
Leitorado, já foram organizados ciclos
de cinema temáticos, palestras especializadas e atividades culturais para a a comunidade acadêmica. Para além disso,
vislumbra-se uma aproximação entre o
copro docente do CCB-CV e o Departamento de Línguas da UNI-CV, de modo
a permitir trocas de informações e experiências em domínios como formação de
professores, linguística e tradução.
Ressalta-se, desse modo, que apesar de já haver percorrido um profícuo
caminho na promoção da cultura brasileira em Cabo Verde, o CCB-CV tem
ainda um belo trabalho no campo do
idioma pela frente. Nos próximos anos,
sem descuidar das atividades culturais
que constituem parte importante de
sua atuação, o Centro Cultural deverá
priorizar ações voltadas para o ensino e
promoção da língua portuguesa em sua
variante brasileira. Por meio de parcerias
e de projetos próprios, o CCB-CV buscará estabelecer-se também como espaço
de referência para o debate, ensino e o
aperfeiçoamento do idioma, cumprindo,
assim, plenamente seu propósito de promover e difundir a língua portuguesa e a
cultura brasileira em Cabo Verde.
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Centro Cultural Brasil-Nicarágua:
um marco na difusão da língua e
da cultura

O Centro de Estudos Brasileiros (CEB) de Manágua foi criado em
1987/88. Teve o funcionamento interrompido por um certo período e,
em 1992, foi reaberto com novo nome - Centro Cultural Brasil-Nicarágua (CCBN) -, com objetivos de difundir o idioma português falado
no Brasil e de promover a cultura brasileira no exterior.
A primeira diretora do CCBM foi a professora Carmen Vargas. Na
reabertura, em 1992, o cargo de direção foi assumido pelo professor
José Antônio Carlos David Chagas. Já nessa ocasião, o CCBN tinha
prestígio junto a autoridades, intelectuais, artistas, imprensa, meios de
comunicação em geral, formadores de opinião, marcando forte presença no cenário cultural e artístico nicaraguense.
A partir de 1995, o CCBN passou a se responsabilizar pelos programas de intercâmbio de estudantes (PEC-G e PEC-PG), servindo de
elo com a comunidade universitária e estudantil, realizando eventos
culturais de relevância, não só na capital, mas em outras cidades do
país. Como consequência de seu papel na operação dos programas
de intercâmbio, em 1998 foi aplicado o primeiro exame para obtenção
do certificado de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros
(CELPE-BRAS) em Manágua.
No período de 2004 a 2005, o CCBN teve como diretora a professora Giovanna Carranza. De 2008 a 2011, o Secretário Hugo Lorenzetti Neto, da Embaixada do Brasil, assumiu as funções de Diretor.
De 2011 a 2013, o Secretário Carlos Henrique Pissardo assumiu a
responsabilidade. A partir de julho de 2014, a professora Aline Lund
foi nomeada diretora.
O Centro Cultural realiza atividades semestrais com apresentação
de música brasileira, shows, espetáculos de dança, bailes de carnaval,
festas juninas, exposições de artes plásticas e de artesanato, além de
festivais de filmes brasileiros. Houve, no passado, interação com a
Universidade Centroamericana (UCA), Universidade Nacional de Ingenieria (UNI) e Universidade Nacional Agrônoma (UNA) para o estabelecimento de programas de cooperação bilateral na área educativa.
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O CCBN está instalado no edifício contíguo ao da Embaixada do Brasil em Manágua, na estrada “Panamericana Sur” Km 7 ¾,
na Quinta Los Pinos. O CCBN possui uma
sala ampla para atendimento de estudantes
e uma biblioteca com 3,8 mil títulos e 604
vídeos, que foi reorganizada em 2007, com
a catalogação das obras dentro dos critérios
internacionais. A biblioteca está aberta para
consultas pela comunidade brasileira, estudantes de português como língua estrangeira e ao público em geral, de segunda a sexta-feira. Após ampla reforma no auditório do
CCBN, esse passou a funcionar como sala de
audiovisual. Há, ainda, uma sala de professores, três salas de aula, banheiros e cozinha.
Com a ampliação da demanda pelo ensino
da língua portuguesa, desde 2009, o CCBN
utiliza o auditório e a área destinada à Galeria de Arte também passaram a ser utilizados como salas de aula.
Foram muitas as atividades realizadas ao
longo desses mais de 25 anos de presença do
CCBN no país, nas áreas cultural e educacional, tais como a organização de exposições
de artes visuais, recitais de poesia, espetáculos teatrais e participação em feiras de livros;
distribuição de material informativo sobre o
Brasil; difusão da música erudita e popular
brasileira; divulgação cinematográfica brasileira; organização de palestras e seminários
sobre temas diversos envolvendo o Brasil,
sua produção literária, história e atualidades
- todas com ampla repercussão nos meios
culturais nicaraguenses.
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Uma das principais realizações nas
áreas educacional e cultural foi a reativação da Galeria de Arte da Embaixada
do Brasil, reinaugurada com importante
exposição de gravuras brasileiras, com
obras de Renina Katz, Carybé, Volpi,
Fayga Ostrower, Burle Marx, dentre outros. Outra atividade de notável sucesso
foi a realização do Primeiro Grande Baile
de Carnaval Brasileiro, promovido pela
Embaixada do Brasil e organizado pelo
CCBN, no Hotel Inter-Continental, com
o conjunto Som Brasil.
Muitas outras atividades foram realizadas pelo CCBN, tais como a exibição do filme “Dois filhos de Francisco”,
no Terceiro Festival Cinematográfico do
Grupo Latino-americano e do Caribe
(GRULAC). Na quarta edição do mesmo
Festival, houve a exibição do filme “Mulheres de Areia”.
Outros momentos de especial interesse para os alunos, o público local e para
outros interessados na língua e cultura
do Brasil foram as palestras, exposições

de artesanato - uma delas do artista plástico Fernando Botega -, as festas juninas,
além da participação do CCBN e de representantes do setor comercial da Embaixada do Brasil em Feiras nacionais e
internacionais ocorridas na Nicarágua
- oportunidades nas quais o Brasil divulga sua produção industrial, acadêmica e
cultural. Outra ocasião importante foi a
seleção de Leitor Brasileiro para atuar na
Nicarágua durante quatro anos, oportunidade em que a professora Patricia Nakagome ocupou a função.
Em 2015 e 2016, o CCBN tem recebido, em média, cerca de 300 alunos por
semestre.
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Centro Cultural Brasil-GuinéBissau: testemunha da história e
símbolo da amizade entre os países

O Centro Cultural Brasil-Guiné-Bissau (CCBGB) foi fundado
numa época em que as unidades da Rede Brasil Cultural eram conhecidas como Centros de Estudos Brasileiros (CEBs). O CEB em
Bissau começou a funcionar em período experimental em abril de
1987 e foi oficialmente inaugurado em 29 de junho de 1988. Sempre
funcionou no imóvel próprio nacional que também abriga as edificações da Residência Oficial e da Chancelaria.
No período experimental, ocupou o espaço deixado livre pela
transferência da Residência para casa nova, concluída havia pouco.
Já a inauguração oficial ocorreu nas novas instalações, construídas
especialmente para o Centro Cultural, ao lado das instalações anteriores, que passaram a abrigar a Chancelaria da Embaixada. O referido imóvel situa-se em local nobre da cidade, onde a Av. Francisco
Mendes, defronte à Residência e ao Centro Cultural, conflui com a
Av. dos Combatentes da Liberdade da Pátria, a mais importante da
capital, e forma a praça da Assembleia Nacional Popular, cenário,
ontem e hoje, de importantes acontecimentos da história do país, que
o Centro Cultural tem acompanhado diretamente.
A criação do Centro deu-se no âmbito do Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica assinado entre o Brasil e a Guiné-Bissau
em 18 de maio de 1978. O então Centro de Estudos tinha como objetivos precípuos a promoção da língua portuguesa, a divulgação da
cultura brasileira e o fortalecimento do intercâmbio educacional e
cultural entre as partes. Para alcançá-los, o CEB promovia cursos de
língua portuguesa e literatura brasileira, a divulgação do cinema e do
teatro brasileiros e a orientação e inscrição dos candidatos guineenses aos Programas PEG-G e PEC-PG.
Há poucos registros detalhados e completos dos primeiros anos
de atividade do então CEB Bissau. A Guerra Civil que assolou a capital guineense de junho de 1998 a maio de 1999 impôs a evacuação
da Embaixada e a completa incineração dos arquivos, à exceção dos
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maços pessoais dos funcionários contratados localmente. Graças a esses maços
remanescentes foi possível resgatar um
pouco da história da primeira década
de existência do CEB, marcada, desde o
início, por uma relação intensa e frutífera
com o país, e com a capital em particular,
e pela vivência de momentos dramáticos
que amalgamaram a história do Centro
Cultural à da cidade.
Sabemos que o então CEB, situado, como referimos, defronte a uma das
principais praças de Bissau, dispunha de
bom espaço físico e contava, então, com
duas salas de aula, auditório para até cem
pessoas, biblioteca, cantina e banheiros.
O primeiro Diretor foi o professor Arnaldo Lima, que era coadjuvado pela Senhora Elisa Lima, secretária e, posteriormente, também professora, e ainda pelo
auxiliar administrativo Ozires Pinheiro,
responsável pela Biblioteca e pelo Centro
Audio Visual (CAV), como era chamado
o auditório. Além dos cursos de língua
portuguesa, ministrados pelo professor
Arnaldo, o CEB oferecia também atividades ligadas à alfabetização infantil, a
cargo da professora Elisa.
Sabemos também que, desde sua
abertura ao público, tanto a Biblioteca
quanto o CAV foram sempre muito frequentados, demonstrando o acerto da
iniciativa brasileira em criar o Centro.
A Biblioteca, de acesso gratuito, era uma
das poucas existentes no país, e embora
com acervo inicial modesto, de menos
de mil títulos, conquistou público fiel.
Os dados disponíveis registram então
um público médio diário de 50 leitores, o
que perfaz a média mensal de mil atendimentos. Também o CAV afirmou-se entre o público local, e mantém-se, desde a
inauguração, e com breves interrupções,

como a única sala de cinema do país com
programação semanal regular. Nos referidos maços pessoais, resgatamos as informações de que por volta de três mil espectadores de cinema eram mensalmente
aguardados, o que demandava grande
cuidado na supervisão da logística e segurança das numerosas sessões.
O Programa PEC-G também desempenhou, desde o início, importante elo
entre o Centro Cultural e a sociedade
guineense. A primeira turma de alunos
guineenses selecionados pelo programa
partiu para o Brasil logo no início dos
anos 80.
Artur Silva, ex-Ministro da Educação,
e, até 24 de agosto de 2015, Conselheiro
Especial do então Primeiro-Ministro da
Guiné-Bissau, fez parte dela e relembra
com alegria os anos passados no Brasil.
Além dele, muitas outras figuras de destaque na sociedade local formaram-se no
Brasil. No Governo que exerceu funções
entre julho de 2014 e agosto de 2015, havia sete Ministros ou Secretários de Estado “brasileiros”, ou seja, que estudaram
no Brasil ao abrigo dos programas PEC-G ou PEC-PG, entre os quais a então
Ministra da Educação Nacional, Maria
Odete Semedo. Não há dados compilados
dos anos anteriores a 1998, mas a partir
de 1999 e até 2012, aproximadamente
mil guineenses formaram-se no Brasil
ao amparo do Programa. Pode-se dizer
que o PEC-G é a atividade de cooperação
mais duradoura e profícua estabelecida
entre os dois países.
Em 1991, foi criado o Prêmio Literário José Carlos Shwartz, como forma de
promover jovens escritores guineenses.
Idealizado em homenagem ao cantor e
poeta guineense José Carlos Shwartz, o
referido prêmio literário é sabidamente o
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único concedido até hoje na Guiné-Bissau. Foi oferecido anualmente
desde sua criação até 1997. A guerra civil de 1997/98 causou a descontinuidade da premiação, que viria a ser retomada em 2009.
Em março de 1998, o CEB-Bissau, possuía: a) Curso de Alfabetização em Português, com 25 crianças guineenses matriculadas; b)
Curso de Português para adultos com cerca de 50 alunos, em sua
maioria médicos, enfermeiros e funcionários do Hospital de Pneumologia Raoul Fallereau-Comunitá de San Egidio, c) Curso de História da Literatura Brasileira, com 76 estudantes, em sua maioria bissau-guineenses; e d) a Biblioteca, cuja frequência havia subido para
a média de 140 pessoas por dia e que era constituída, em geral, de
professores e estudantes que ali iam em busca de livros didáticos e
científicos (inexistentes nas demais bibliotecas e escolas de Bissau).

Guerra Civil
Com a eclosão da guerra civil, em junho de 1998, a Embaixada e,
consequentemente, o Centro Cultural interromperam as atividades.
Em agosto, com o acirramento dos combates, o Embaixador Residente, os funcionários do Quadro do Serviço Exterior e os contratados locais brasileiros tiveram que ser evacuados e o “compound” permaneceu fechado até julho de 1999. A guarda dos
“Ao final do conflito, mesmo na
bens móveis e imóveis da Embaixada foi entregue ao
situação de calamidade em que
auxiliar administrativo Ozires Pinheiro, que, como
se viu mergulhado o país, o patrijá referido acima, trabalhava no CEB havia alguns
mônio brasileiro permaneceu resanos. De nacionalidade brasileira, o Senhor Ozires
guardado e relativamente intacto,
havia-se radicado em Bissau após contrair núpcias
como símbolo do respeito que amcom cidadã guineense. Durante a guerra, tendo
bos os lados da guerra tinham para
permanecido em Bissau com a família, demonstrou
com o Brasil. Apesar das circunsgrande espírito público ao enfrentar situações dratâncias, a guerra civil serviria para
máticas para resguardar o patrimônio brasileiro.
sedimentar, de forma indelével, as
Deixou um breve relato escrito das situações que
relações de abertura, amizade e
vivenciou na Embaixada durante os meses em que
cooperação que, desde o início, caperdurou o conflito, cujo valor simbólico é imporracterizaram a interação do Centante resgatar, e, por sua bravura, foi condecorado
tro Cultural e da Embaixada com
com a Ordem do Rio Branco.
o povo da Guiné-Bissau.”
É preciso lembrar que Bissau foi o principal
campo de batalha da guerra, que opôs o então Presidente Nino Vieira
à Junta Militar comandada pelo General Ansumane Mané. O Presidente Nino manteve posições dentro da área urbana da cidade - o
Quartel-General da Fortaleza da Amura, o Palácio Presidencial e
demais estruturas de Segurança e Defesa, enquanto os militares da
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Junta dominaram posições que se confirmariam como estrategicamente mais
importantes: a saída Leste, pela colina
do Cumerê, onde há um quartel, e a saída Norte, que dá acesso ao aeroporto e
aos quartéis do resto do país. Com isso,
a cidade de Bissau ficou no meio das
linhas de tiro das forças rebeldes, que
buscavam as posições governistas aí situadas. Quem pôde, evadiu-se da cidade, a grande maioria para o interior do
país e outra parcela, para o exterior. Os
que tiveram que ficar, procuravam refúgio onde era possível.
A Embaixada, embora fechada, acabou por ser refúgio e abrigo para centenas de cidadãos da cidade que não tiveram meios de fugir. Mesmo se os muros
e portões tivessem podido oferecer
grande resistência, o afluxo de refugiados teria sido inevitável. O CEB e a Embaixada já se tinham tornado referência
para os cidadãos de Bissau e os brasileiros que viviam no país. Seus muros
baixos e seus portões, tantas vezes abertos, sinalizavam, ainda que involuntariamente, possibilidade de acolhimento, que o Senhor Ozires proporcionou
com os meios disponíveis. Havia água e
combustível, artigos raros naquelas circunstâncias. Nos momentos em que se
desencadeavam os combates, as pessoas
se abrigavam na casa de máquinas da
piscina, sob a estrutura da caixa d’água
do CEB, no seu auditório, ou ainda na
garagem da Residência, apesar da pouca proteção que essas instalações ofereciam. Quando os combates cessavam,
algumas pessoas voltavam para suas casas, mas a maioria permanecia.

Há muitas passagens emocionantes
no relato do Senhor Ozires Pinheiro, que
a Embaixada pôde corroborar mediante
testemunhos de contratados locais que
vivenciaram a guerra e que continuam
trabalhando na Embaixada. Dois deles,
Santo Ialá, copeiro da Residência desde
1976, e o motorista José Mariano Gomes
Có levaram as famílias para o interior,
mas, em demonstração de grande amizade pelo Brasil, regressaram ao compound, onde permaneceram durante
toda a guerra. A solidariedade desses
guineenses propiciou ao Senhor Ozires
inestimável apoio no trato com aqueles que buscavam abrigo e respaldo nas
tensas entrevistas que foram mantidas
com militares de ambos os lados, quando
estes invadiam o perímetro do próprio
nacional. A presença dos funcionários e
demais civis guineenses dentro do compound, mesmo sob intenso fogo cruzado,
foi fundamental para que a Embaixada
pudesse atravessar relativamente incólume os meses de combate. Outro fator
foi mesmo a sorte, pois foram imensos
os riscos incorridos. Muitas representações diplomáticas, como as dos Estados
Unidos, Rússia, China e França, situadas em área ainda nova da cidade,
a caminho do aeroporto, não
escaparam à violência dos
combates e dos saques
que se seguiam.

143

O Senhor Ozires registrou, por exemplo, que “o povo corria de
um lado para outro, os refugiados também e era um fluxo de idas e
vindas. O povo, sem rumo, não tinha para onde ir e era um Deus nos
acuda.” Ele narra que muita gente procurava a Embaixada para obter
informações e ajuda. No final de setembro de 1998, a falta de medicamentos, alimentação e a própria tensão da guerra foram aumentando o número de mortos; os combates recrudesceram e os refugiados
voltaram à Embaixada: “peço ajuda à Cruz Vermelha, que atende,
mas a ajuda foi roubada, o PAM nos atendeu, fico só com centenas de
pessoas; outra vez em pânico, novamente em desespero por tudo - a
piscina está entupida, tenho medo de epidemia - chamo o corpo de
Bombeiros Humanitários. Entretanto cai uma bomba na Embaixada, na parte do CEB, sorte nossa não explode, chamo agora o pessoal
da Marinha para desativá-la e agradeço a Deus, pois havia mais ou
menos 80 crianças conosco no momento em que caiu esta bomba.”
Mais adiante, ele narra as dificuldades com as tropas senegalesas trazidas pelo Presidente Nino, que ficaram aquarteladas na escola municipal vizinha à Embaixada: “Em dado momento, era uma
afronta manterem-se os geradores e fornecer luz para a Embaixada
com a cidade praticamente às escuras, fui ameaçado, por negar luz
aos soldados aquartelados em uma escola pública, bem ao lado da
Embaixada. Depois disto, resolvi desligar os geradores.” E conta que
“canhões montados na praça em frente à Embaixada eram um alvo
para a resposta, para as bombas lançadas, e nós aqui mesmo! Todo o
edifício tremia ao lançamento e ao retorno das bombas.” Recordando
esses fatos, os funcionários Santo Ialá e José Mariano Có contaram
que todos precisavam estar constantemente atentos ao sibilar produzido pelas bombas antes de atingirem o solo, para tapar os ouvidos e
evitar ter os tímpanos rompidos pelos estrondos, como havia acontecido com muitos.
No final do ano de 1998 os combates amainaram e o Embaixador
brasileiro, residente em Dacar, pôde fazer rápida visita a Bissau para
atualizar os pagamentos e dar algumas orientações. O Senhor Ozires
relata também a visita de delegados da CPLP e uma visita que fez ao
então Primeiro-Ministro guineense, a convite deste. Os refugiados
começaram a se retirar, a Embaixada ensaiou um retorno à normalidade, com limpeza e corte de fios elétricos danificados. Mas, “de
repente, outro acordo é violado, e novamente a guerra reacende, com
bombas a cair por todo lado, somadas à pilhagem, roubos, um horror. Assalto às casas comerciais e residenciais. Era o dia 31 de janeiro
de 1999, se não houver falha de memória. O tempo vai passando e o
desespero e a aflição e o mal-estar se instalam de novo”.
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Em maio, verificam-se os
últimos combates, com a Junta Militar rebelde na ofensiva,
avançando na direção do Palácio da Presidência: “Novamente, centenas de refugiados em
busca da Embaixada do Brasil
à procura de abrigo e proteção, mas, desta vez, foi muito
mais dramático, pois a guerra
passou por aqui, com tropas
do Governo mantendo cinco
canhões aí mesmo na praça,
e soldados da Junta fazendo o
cerco. Alguns soldados do Governo invadiram as áreas da
Embaixada, fugindo da intensidade dos combates, ficamos
então acuados entre dois fogos,
vi quando soldados do Governo pularam o portão principal
e forçaram os carros da Embaixada a ligar para a arrancada de
fuga rápida, mas não deu certo,
os carros não pegavam. Temi
pela vida, pois, se fosse visto,
por certo estaria morto. Nesta
altura, a Junta também estava
aqui dentro metralhando os
governamentais, o portão é
testemunha viva pois marcas
não lhe faltam, este foi o pior
momento, o metralhar por todos os lados. Um dos soldados
avisou os refugiados que deviam sair para a rua de baixo, e
foi uma correria sem fim, com
um jovem cego no meio disto
tudo. A Embaixada foi atingida em vários pontos, foi assim
durante o dia e a noite, nesses
momentos a frente de batalha
era mesmo aqui.” A Senhora

Odete Lacerda, auxiliar administrativa que continua
a trabalhar na Embaixada, conta que, várias vezes, se
abrigou sob a caixa d’água do CEB com os três filhos,
hoje adultos e todos formados no Brasil. Ela conta também que, após o conflito, ajudou a recolher a grande
quantidade de cápsulas de balas e projéteis, de variados
calibres, que caíram no perímetro da Embaixada, suficientes para encher um galão de tinta de 25 litros.
Mas, depois, “veio o dia seguinte, o pipocar já era
menos intenso, a onda havia passado, com seu rastro de
sangue e morte, principalmente ali na praça. Fizemos
uma avaliação do prejuízo - vidros das janelas e portas, tudo arrebentado, e constatamos serem poucos, em
relação ao que se passou.” Ao final do conflito, mesmo
na situação de calamidade em que se viu mergulhado o
país, o patrimônio brasileiro permaneceu resguardado
e relativamente intacto, como símbolo do respeito que
ambos os lados da guerra tinham para com o Brasil.
Foi o prestígio que aqui goza nosso país, que fez com
que, apesar de invadirem o perímetro da Embaixada,
tanto as Forças Armadas de Nino Vieira, quanto as de
Ansumane Mané deixassem intocado o patrimônio
nacional. Desse modo, apesar das circunstâncias, a
guerra civil serviria para sedimentar, de forma indelével, as relações de abertura, amizade e cooperação que,
desde o início, caracterizaram a interação do Centro
Cultural e da Embaixada com o povo da Guiné-Bissau.
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Desativação e Retomada
Com o fim da guerra e a reativação da
Embaixada, as atividades do CEB foram
paulatinamente retomadas. Mas já então
suas estruturas - salas de aula, biblioteca
e salão de leitura, banheiros e copa/cozinha, telhado e calhas de escoamento de
águas pluviais - apresentavam-se degradadas, não só pela ação do tempo, mas
também pelos estragos causados pela
guerra. Em 2005, o CEB foi parcialmente
desativado, mantendo-se apenas algumas
sessões de cinema, sob o comando do devotado servidor Ozires da Silva, e o acolhimento e encaminhamento dos candidatos dos Programas PEG-G e PEC-PG.
Em 2008, sob a tutela do então Chefe do Posto, Embaixador Jorge Geraldo
Kadri, foi elaborado um cronograma de
atividades para o último quadrimestre
do ano, tendo como ponto de partida as
informações disponíveis sobre eventos
realizados pelo Centro Cultural datadas
de 1997, e, ainda naquele ano, concluiu-se a reforma das instalações. Deu-se,
assim, a retomada das atividades da unidade, que coincidiu com a mudança do
nome do Centro, que passou a chamar-se Centro Cultural Brasil-Guiné-Bissau
(CCBGB). A nova designação ocorreu de
forma simultânea em todos os Centros
Culturais mantidos pelo Departamento
Cultural do Itamaraty e tinha o objetivo
de enfatizar o papel ampliado que tais
centros vinham ocupando no cenário
cultural de suas respectivas cidades, ao
passarem a acolher igualmente manifestações culturais do país anfitrião, em
acréscimo às atividades tradicionais de
ensino da língua portuguesa e divulgação da cultura brasileira.
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O Centro Cultural conta, desde então,
com uma agenda repleta de atividades
culturais, lançamentos de projetos e atividades de formação, ateliês, entre outras
atividades formativas. Entre as principais
atividades nessa nova fase que se seguiu à
inauguração do CCBGB, vale destacar o
festival “Bissau Canta Brasil” e o Prêmio
Literário José Carlos Shwartz de Conto e
Poesia, que presta homenagem ao grande
artista nacional e é conferido pela Embaixada desde o ano de 1991. O objetivo
deste projeto, no âmbito da Promoção
da Língua Portuguesa, é premiar textos
inéditos, escritos por guineenses em língua portuguesa, residentes na Guiné-Bissau ou no exterior. Além de prêmios em
dinheiro, os vencedores são agraciados
com a publicação de seus textos. No ano
de 2014, o Prêmio contou com a participação de 70 integrantes, num recorde
de inscrições. Outra atividade realizada pelo CCBGB é o programa de rádio
“Momento Brasileiro”, que vinha sendo
transmitido todas as sextas-feiras, na Rádio Sol Mansi. O “Momento Brasileiro”
veicula músicas brasileiras e notícias sobre o Brasil.
Com a reinauguração em 2008, ao
lado das atividades de cunho marcadamente cultural, houve também a retomada das atividades de ensino da língua
portuguesa. O primeiro passo foi a abertura de edital de seleção para contratação

de professores, preferencialmente com
graduação no Brasil. Como resultado, foram contratadas inicialmente duas professoras. Hoje, o CCBGB conta com sete
professores. A cada novo ano letivo são
ministrados cursos gratuitos de Língua
Portuguesa e de Literatura e Cultura Brasileira, que atendem cerca de 900 alunos.
O CCBGB dispõe de amplo espaço
físico e conta com auditório, telecentro
de inclusão digital, biblioteca, salas de
ensino de português e uma arena para
concerto ao ar livre. O Auditório, com
uma capacidade para cem lugares, abriga
exibições semanais de filmes brasileiros,
constituindo também um espaço para
reuniões, seminários, lançamentos de
livros. A Biblioteca conta hoje com um
acervo de cerca de 8.500 títulos, entre livros técnicos, dicionários, gramáticas e
literaturas brasileira, lusófona e universal.
Além de ser o principal veículo das
atividades de cooperação bilateral no
campo da educação e da cultura, as reformas e investimentos feitos a partir de
2008 sedimentaram a importância do
CCBGB no dia-a-dia da sociedade local.
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Centro Cultural BrasilMoçambique: entre saravás e
sia-vumas
“E um círculo de braços
Negros, amarelos, castanhos e brancos
Aos uivos da quizumba lançada ao mar
Num amplexo a electrogéneo
Apertará o imbondeiro sagrado de Moçambique
À música das timbilas
Violas transístores e xipendanas
SIA-VUMA!”

(José Craveirinha, em Sia Vuma22)

Na primavera africana de 1992, a então correspondente na África
Oriental do renomado jornal norte-americano New York Times, Jane
Perlez, deixou seu escritório em Nairobi com a missão de presenciar
no terreno a realidade de um país que acabara de formalizar o fim de
um conflito interno que durara 16 anos. Em Roma, no dia 4 de outubro
daquele mesmo ano, o Presidente de Moçambique, Joaquim Chissano,
e o líder da Resistência Nacional de Moçambique (RENAMO), Afonso
Dhlakama, haviam assinado o Acordo Geral de Paz e puseram fim à
guerra em Moçambique.
Em outubro de 1992, com a provável intenção de retratar as consequências mais imediatas do final do conflito, Perlez produziu quatro
artigos sobre Moçambique para o Times23. Um deles, contudo, não tratava das brutais consequências da guerra ou da chegada de tropas da
ONU no país. Seu tema era arte, mais precisamente, o cenário artístico
de Maputo, a capital moçambicana. O artigo, intitulado “In the Midst
of War, Art Is Thriving”24, descreveu a efervescência da produção ar-
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CRAVEIRINHA, Jose. Sia-Vuma. In: Karigana ua Karigana, Lourenço Marques: Acadêmica,

1974. Pp 138-141. A expressão “sia vuma”, corresponde a “assim há de ser”, “Amém”.
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Os artigos publicados por Jane Perlez sobre Moçambique em outubro de 1992 estão disponíveis no

arquivo digital do jornal New York Times (http://query.nytimes.com/search/sitesearch/)
24

PEREZ, Jane. Maputo Journal; In the Midst of War, Art Is Thriving. In: New York Times, 24 de Ou-

tubro de 1992, Disponível em http://www.nytimes.com/1992/10/24/world/maputo-journal-in-the-midst-of-war-art-is-thriving.html (acessado em 30/6/2015).
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tística em Moçambique no início dos
anos noventa. Na avaliação do mais célebre pintor moçambicano, Malangatana
Valente Nqwenya, entrevistado pela jornalista, no campo da produção artística
Moçambique estava, naquele momento,
“na vanguarda, certamente na zona austral africana, e provavelmente na África
como um todo”. Segundo Perlez, Malangatana atribuiu à criatividade da cultura
tradicional moçambicana e ao contato
construtivo com parte da comunidade
portuguesa como razões para surgimento de uma importante e criativa geração
de artistas no país.
Em meio àquele estimulante cenário
artístico, o então Centro de Estudos Brasileiros (CEB) destacava-se como principal ponto de encontro das artes e letras
em Moçambique. Nas palavras de Jane
Perlez, ao descrever abertura de exposição no CEB que, naquele dia, contou com
a presença e as obras de nomes como Malangatana e Reinata Sadimba, “em uma
inauguração de exposição cheia e com estilo, os convidados poderiam ter sido perdoados por pensarem que estavam numa
galeria do So-Ho em Manhattan nos anos
60”25. Além de ponto de encontro, o Centro brasileiro atraía grande parte da produção artística do período. A Diretora do
Centro à época, Luiza Bennet, declarou à
jornalista que recebia enorme quantidade de pedidos para exposições e eventos
no CEB. “É incrível, muito impressionante”, assinalou Bennet na ocasião.

25

Inauguração
Hoje chamado de Centro Cultural
Brasil-Moçambique (CCMB), o Centro
de Estudos Brasileiros em Maputo foi
inaugurado em 27 de novembro de 1989
pelo então Ministro da Cultura do Brasil,
José Aparecido de Oliveira. A concorrida cerimônia de abertura deu o tom do
que se tornaria o CEB: um espaço privilegiado de divulgação das artes e culturas brasileira e moçambicana e também
um lugar de encontros informais entre
autoridades, personalidades da cena moçambicana e membros da comunidade
brasileira no país. A inauguração contou
com a presença do Presidente da Assembleia Popular de Moçambique e herói
nacional, Marcelino dos Santos, e dos
Ministros moçambicanos da Cultura, da
Cooperação, da Educação, dos Recursos
Minerais e da Justiça. Durante a inauguração, o Ministro da Cultura abriu a
exposição “Pintores do Brasil Central”,
remetida do Brasil especialmente para a
ocasião, que contou com pintores como
Antonio Poteiro, Cléber Gouvea e Omar
Souto, entre outros.
Naquela mesma cerimônia, o Presidente da Assembleia Popular e os Ministros presentes foram condecorados pelo
Governo brasileiro com a Ordem do Cruzeiro do Sul, a mais importante comenda
do Governo brasileiro. Foram também

Idem 3. “At a crowded, stylish art opening here guests could have been forgiven for thinking they

were at a SoHo gallery in Manhattan in the go-go years (…)”
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condecorados o então Reitor da Universidade Eduardo Mondlane, o
escultor Alberto Chissano, o poeta José Craveirinha e o Irmão Justino Hartman, educador marista brasileiro. No dia seguinte à cerimônia, o Primeiro-Ministro de Moçambique, Mario da Graça Machungo vistou o CEB, acompanhado do Ministro da Cultura e do
Embaixador do Brasil, Luis Fernando Nazareth.
Com o propósito de marcar o fortalecimento da presença brasileira no campo da cultura em Moçambique, a Embaixada do Brasil
promoveu uma série de eventos culturais nos dias que se seguiram à
inauguração do CEB: no dia 28, a inauguração da Semana do Cinema Brasileiro, no Cine África, celebrada naquela mesma noite com a
Noite “Brasileira”, evento promovido em casa noturna da
“O então Centro de Estudos Bracidade com música, comidas e trajes típicos do Brasil; a
sileiros (CEB) destacava-se como
inauguração da “Exposição do Livro Brasileiro”, no CEB,
principal ponto de encontro das
no dia 29; e, no dia 30, inaguração de exposição sobre
artes e letras em Moçambique. Nas
arte Makonde também no Centro Cultural.
palavras de Jane Perlez, do New
O Centro de Estudos Brasileiros instalou-se em área
York Times, ao descrever abertude aproximadamente 1.400m² de um edifício histórico
ra de exposição no CEB, “em uma
localizado na atualmente denominada “Zona Protegida
inauguração de exposição cheia e
da Baixa da Cidade de Maputo”. O edifício está situado
com estilo, os convidados podena movimentada esquina da Avenida 25 de Setembro
riam ter sido perdoados por pensacom a Avenida Karl Marx, duas das mais importantes
rem que estavam numa galeria do
vias de circulação da capital moçambicana. Nessa mesSo-Ho em Manhattan nos anos 60”.
ma região, encontram-se edifícios de importante valor
histórico e arquitetônico para Moçambique como, por exemplo,
o Mercado Central, a Fortaleza da Nossa Senhora da Conceição, o
Museu Nacional da Moeda e a Biblioteca Nacional. Ainda na “Zona
Protegida”, um pouco mais distantes do CCBM, estão localizados o
Conselho Municipal, a Casa de Ferro, o Jardim de Tunduro, a Sé Catedral, entre outros edifícios relevantes. A construção do prédio data
do início do século XX e, por sua localização privilegiada, suas instalações foram comumente utilizadas como estabelecimento comercial. Ainda hoje, o Centro Cultural convive com a intensa dinâmica
daquela região.
Poucos meses após a cerimônia, o Centro de Estudos Brasileiros
já detinha estrutura bastante similar àquela em que opera atualmente: duas galerias de arte, duas salas de aula, um pequeno auditório,
uma Biblioteca, e um pátio aberto, além de salas que se destinam à
Direção e a seus serviços de administração. Segundo avaliação do
então Embaixador do Brasil em Maputo, tratava-se de instituição
com estrutura física que não encontrava paralelo em Moçambique.
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Espaço de difusão da arte
moçambicana e africana
O Centro de Estudos Brasileiros foi
concebido como espaço cultural a serviço da divulgação e da promoção da
cultura não apenas do Brasil, mas também de Moçambique e dos demais países
africanos. Nesse sentido, o CEB conferiu
uma dimensão concreta ao projeto de
integração cultural afro-brasileira. Rapidamente, o CEB ascendeu a uma posição
destaque na cena cultural moçambicana
e atraiu os principais artistas do país,
interessados em expor suas obras no privilegiado espaço do Centro. Contribuiu
para a projeção do CEB o fato de que, à
época, Moçambique possuía limitado
número de galerias e centros culturais.
Não é exagero afirmar que, ao longo
de seus 25 anos, praticamente todos os
principais artistas plásticos moçambicanos participaram de exposições individuais ou coletivas no Centro. Desde
artistas mais tradicionais como Alberto
Chissano, Malangatana, Reinata Sadimba, Naguib, Eugênio Lemos, Noel Langa,
Samate, Francisco Conde, até nomes de
gerações mais recentes como Silva Dunduro (atual Ministro da Cultura e Turismo de Moçambique), Gemuce e Jorge
Dias, entre tantos outros, dezenas de artistas visitaram o Centro Cultural e lá expuseram suas obras, em eventos que receberam ampla cobertura da mídia local.

Em junho de 1990, o então CEB inaugurou exposição de individual de Alberto
Chissano, considerado o maior escultor
moçambicano, em evento que contou
com grande de público, entre autoridades, intelectuais, artistas e membros da
comunidade brasileira 26. O pintor Malangatana, talvez um dos artistas africanos de maior renome internacional, foi
acolhido no Centro Cultural em duas
exposições individuais, em 1994 e em
2005, além de ter participado de exposições coletivas nas galerias da instituição.
A exposição de 1994, considerada a primeira exposição de pinturas do artista
em Moçambique após a independência,
foi especialmente celebrada e recebeu
grande destaque no país27. A exposição
de 2005, intitulada “Renascimento”, foi a
última exposição individual do artista em
Moçambique28. Na ocasião, o renomado
artista africano exibiu um inédito mural
de 5 metros de comprimento, intitulado
“Grito à liberdade”.
Em março de 1995, confirmando a
profundidade de sua inserção na vida
cultural de Moçambique, o Centro de Estudos Brasileiros promoveu um dos eventos mais marcantes dos seus 25 anos. Em
cerimônia de homenagem póstuma ao
artista Eugênio Lemos, com a presença
de familiares do artista, o então CEB congregou artistas plásticos, poetas, músicos,
acadêmicos e autoridades moçambicanas
em ambiente de saudação e exaltação à

26

“Individual de Chissano inaugurada em Maputo”. Jornal Notícias. Em 6/7/1990

27

Vários jornais moçambicanos noticiaram a exposição de Malangatana no CEB, e.g. “Abre hoje na

Capital, Primeira Individual de Malangatana”. Jornal Notícias. Em/12/1994,
28

Biobigrafia do artista disponível em: ABELÁRD, Luis (org.). Com as Mãos: 24 artistas moçambi-

canos. Maputo: Babel, 2010. pp.215-216.
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memória do pintor. O ponto mais alto da homenagem foi a elaboração conjunta, por onze celebrados artistas plásticos, à vista dos
presentes, no pátio interno do Centro de Estudos, de pintura a óleo
em tela de 3x3 metros. Malangatana, Naguib, Victor Sousa, Francisco Conde, Gemuce, Fernando Rosa, Shikani, Carlos Martins, Sylvia
Bragança, a ceramista Reinata Sadimba e o pintor brasileiro Miguel
Pachá compuseram a obra, doada em seguida à viúva do artista. O
evento foi coberto pelas redes de televisão moçambicanas e mereceu
notícia de primeira página no principal jornal do país.
O apoio aos artistas e à promoção da arte produzida em Moçambique não se restringia a nomes consagrados. Entre 1995 e 2007, o
CEB promoveu, em parceria com a Casa de Cultura do Alto Maé, o
concurso “Descobertas”, direcionado para a revelação de novos talentos das artes moçambicanas. Em todas as suas edições, o concurso
mobilizou artistas de todas as regiões do país e a inauguração da exposição das obras selecionadas no Centro recebeu ampla divulgação
da imprensa local. Entre 1995 e 1997, os vencedores do concurso na
categoria “pintura” foram agraciados com bolsas de estudo de Belas
Artes em universidades brasileiras.
A efervescência da cena artísitica moçambicana no início dos
anos noventa foi determinante para construção da identidade do
Centro Cultural Brasil-Moçambique. Em anos recentes, o Centro
Cultural tem dado continuidade à sua tradição e tem recebido diversos artistas moçambicanos como a Reinata Sadimba, Filipa Castigo,
Teresa Rosa de Oliveira e Chica Salles, entre outros.

Promoção da língua portuguesa e da
literatura dos países da CPLP
No início da década de noventa, as tratativas para a criação da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) contribuíram
para criar positivo pano de fundo político para a atuação do CEB
e para a presença cultural do Brasil em Moçambique. Amplamente
coberta pela mídia moçambicana, a perspectiva de criação da CPLP
também direcionava a atenção da imprensa para as atividades culturais promovidas pelo Brasil no então CEB, sobretudo àquelas vinculadas à língua ou literatura portuguesa. Como exemplo, em 1993,
a Embaixada do Brasil e o Centro de Estudos promoveram dois dias
de debate sobre o idioma, sob o lema “Cenários da Língua Portuguesa - A Vitalidade do Idioma”. O evento reuniu personalidades da
literatura e da academia moçambicana, além do público em geral, em
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torno de produtivo debate sobre o futuro
da língua portuguesa. Entre acadêmicos
brasileiros, moçambicanos e portugueses, o evento contou com a participação
dos escritores José Craveirinha, Mia Couto e Raul Calane da Silva29.
A atuação decisiva do Embaixador
José Aparecido de Oliveira para a criação
da CPLP contribuiu sobremaneira para
vincular o Centro de Estudos àquele importante momento político. Nas visitas
do Embaixador a Moçambique, o CEB
despontava como local ideal para a promoção dos princípios que norteariam a
Comunidade. Como exemplo, em 1994,
quando as tratativas para a criação da
CPLP avançavam para um possível desfecho positivo, o Embaixador José
“A Operação das Nações UniAparecido realizou conferêndas em Moçambique, presencia de imprensa no auditório do
te no país entre 1992 e 1994,
CEB sobre a criação e institucienviou 80 voluntários para
nalização da CPLP e promoveu
aprender português com as seis
evento com intelectuais moçamprofessoras que ministravam
bicanos sobre o uso do português
cursos no Centro Cultural. Em
nos Países de Língua Oficial Porseus 25 anos, a oferta de cursos
tuguesa (PALOPS). A vinculação
de português no Centro jamais
entre a criação CPLP e Centro
sofreu interrupção”.
Cultural está, assim, também refletida na decisão do ex-Presidente Lula,
durante sua primeira visita a Moçambique em 2003, de render justa homenagem
ao Embaixador e batizar o Centro com o
nome de José Aparecido de Oliveira.
Nesse contexto, a literatura de língua portuguesa tem sido um dos pilares
da atuação do CCBM. Entre seminários,
palestras, cursos e lançamento de livros,
diversas atividades relacionadas ao tema
são organizadas anualmente pelo Centro. Além disso, o Centro Cultural tradicionalmente apoia a organização de

29

Feiras e Bienais do livro em Maputo e
contribui, assim, para dinamizar as atividades relacionadas à literatura em língua portuguesa em Moçambique.
Além de Mia Couto, que tem contribuído amiúde para as iniciativas do
Centro Cultural desde a sua inauguração,
escritores como Ungulani Ba Ka Khosa,
João Paulo Borges Coelho e Raul Calane
da Silva, para citar alguns nomes, marcaram presença no CCBM ao longo dos últimos 25 anos. Calane da Silva, Presidente
do Conselho Científico do Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP) entre 2015-2017, tornou ainda mais evidente
os laços do Centro da literatura ao assumir, em 2006, a Direção do CCBM, função
que exerceu até 2012.
Ademais da literatura, o Centro Cultural tem promovido, em parceria com as
principais universidades do país, diversos
seminários, mesas redondas e debates
sobre os mais diversos temas. Grandes
intelectuais moçambicanos, como o Professor Brazão Mazula, ex-Reitor da UEM;
Professor José Luis Cabaço, ex-Ministro
de Samora Machel e ex-Reitor da Universidade Técnica de Moçambique; e o
Professor Lourenço do Rosário, Reitor da
Universidade A Politécnica participaram
de eventos no CCBM em mais de uma
oportunidade.
Desde sua criação, em atenção a umas
das prioridades da Rede Brasil Cultural, o
Centro Cultural Brasil-Moçambique tem
oferecidos cursos de português para estrangeiros. Em país de lingua portuguesa, tais cursos têm como principal objetivo oferecer oportunidade de aprendizado
do idioma em sua variante brasileira. Nos
primeiros anos de funcionamento do

“Língua Portuguesa no CEB, um debate sem preconceitos”. Jornal O Tempo. Em 12/12/1993.
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Centro Cultural, além de contribuir para a difusão do idioma, os cursos
de português permitiram ao então CEB dar contribuição direta para o
processo de paz em Moçambique. A Operação das Nações Unidas em
Moçambique (ONUMOZ), presente no país entre dezembro de 1992 e
dezembro de 1994, enviou à época 80 voluntários para aprender português com as seis professoras que ministravam cursos na instituição. Em
seus 25 anos, a oferta de cursos de português no Centro jamais sofreu
interrupção.
Como instituição voltada para a promoção do português e da literatura em língua portuguesa, o Centro Cultural Brasil-Moçambique possui, ademais, uma biblioteca com aproximadamente 8.000 exemplares.
Especializada em literatura e cultura brasileira, a Biblioteca possui fluxo
constante de visitantes e tornou-se uma referência na região central da
cidade de Maputo. Em 1993, a biblioteca do Centro ofereceu os primeiros cursos de Biblioteconomia para moçambicanos, promovidos por especialista brasileira30.
Em 2014, o CCBM foi credenciado como posto aplicador do CELPE-BRAS (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, outorgado pelo Ministério da Educação do Brasil).

Visita de autoridades brasileiras e
moçambicanas
Por seu papel na cena cultural moçambicana, bem como por sua relevância nas relações bilaterais, o Centro Cultural Brasil-Moçambique
recebeu, ao longo de seus 25 anos, diversas visitas de autoridadade dos
dois países. Tais visitas reforçaram a importância do CCBM como espaço de interação e diálogo entre Brasil e Moçambique.
Do lado brasileiro, o Presidente Fernando Collor e o Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva visitaram as instalaçãoes do Centro Cultural, acompanhados de seus respectivos Ministros das Relações Exteriores, Fransico Rezek e Embaixador Celso Amorim. O Presidente Collor, em visita a
Moçambique em setembro de 1991, inaugurou no então CEB a exposição
“Arte e Artesanato dos Índios do Brasil”.
O Presidente Lula esteve em duas oportunidades no Centro Cultural. Em novembro de 2003, inaugurou mostra coletiva de artistas plásticos moçambicanos, bem como a exposição de fotografias “Imagens

30

“Biblioteconomia. A (1ª) experiência que veio do CEB”. Jornal O Tempo .Em 22/08/1993
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Fiéis”. Acompanhou, igualmente, o lançamento do livro “Brasil-África: como se o mar fosse mentira”, das
Professoras Rita Chaves e Tania Macêdo, da Universidade de São Paulo, e aproveitou a oportunidade para
dirigir-se à numerosa comunidade brasileira presente.
Em 2008, o ex-Presidente Lula elevou o antigo Centro
de Estudos Brasileiros à categoria de centro cultural,
rebatizando-o com o nome de Centro Cultural Brasil-Moçambique. Em fevereiro de 2005, o Vice-Presidente
do Brasil, José de Alencar Gomes da Silva, em Maputo para a posse do primeiro mandato do Presidente de
Moçambique Armando Guebuza, inagurou exposição
de Malangatana no Centro, acompanhado do então
Secretário-Geral das Relações Exteriores, Embaixador
Samuel Pinheiro Guimarães.
Além das visitas presidenciais, o CCBM recebeu
diversos Ministros e outras autoridades brasileiros em
seus 25 anos, entre os quais os Ministros da Cultura
Gilberto Gil e Francisco Weffort. Em 2015, os Ministro
das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e a Ministra-Chefe da Secretaria de Políticas de Promoção para a
Igualdade Racial, Nilma Gomes, visitaram as instalações do Centro Cultural.
Desde sua inauguração, um número expressivo de
autoridades moçambicanas visitou o CCBM. O constante fluxo de autoridades e demais personalidades do
país nas mais diversas atividades transformou o Centro Cultural em espaço para encontros informais entre
autoridades moçambicanas, brasileiras e o corpo diplomático. Em seus primeiros três anos de funcionamento,
o então Presidente de Moçambique, Joaquim Chissano,
já havia visitado o Centro em três ocasiões. Em um desses eventos, a inauguração da exposição individual de
Francisco Conde, o então CEB logrou reunir em suas
galerias, em apenas uma noite, quase 500 pessoas.
O Presidente Chissano voltaria ao Centro Cultural
em outras oportunidades durante seu mandato. Duas
delas são dignas de nota. Em março de 1995, durante
a exposição retrospectiva do pintor Eugênio Lemos, o
CEB promoveu leilão de diversas obras, com o propó-
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sito de reverter a renda para fundo destinado a jovens artistas. Duas obras de
Lemos foram leiloadas, tendo sido o primeiro arrematador o próprio Presidente
Chissano, que, acompanhado de outros
integrantes do primeiro escalão do Governo, participou de todos os eventos da
noite, amplamente documentados pela
televisão. Cinco anos depois, em outubro de 2000, o Presidente Joaquim Chissano inaugurou, no Centro Cultural,
exposição fotográfica organizada pela
Embaixada sob o título de “Governando
Nampula”. A exposição retratou a inciativa inédita do Presidente de transferir a
sede do Governo de Moçambique para
o norte do país, na cidade de Nampula,
por uma semana.
Não há exagero em afirmar que dezenas de autoridades moçambicanas visitaram as instalações do Centro Cultural
Brasil-Moçambique, com destaque para a
reiterada presença dos titulares da Pasta
da Cultura em Moçambique. O atual Ministro, o pintor Silva Dunduro, que, em
1995, exibiu suas obras no Centro em exposição individual31, visitou recentemente o CCBM, já na condição de Ministro,
acompanhado pela Embaixadora do Brasil, em evento da Associação de Médicos
Escritores de Moçambique.

Biobigrafia do artista disponível em: ABELÁRD, Luis (org.). Com as Mãos: 24 artistas moçambicanos. Ma-
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Projeção do Brasil
Em seus 25 anos de funcionamento, o Centro Cultural Brasil-Moçambique converteu-se em uma marca da presença brasileira
na capital moçambicana e contribuiu para fortalecer os laços entre
Brasil e Moçambique. A percepção de que a cultura possui enorme
potencial de aproximação entre os dois países foi sempre percebida
pelo Brasil e, assim, também sempre cultivada. Em maio de 1989,
na Segunda Comista Brasil-Moçambique, o Governo brasileiro reconheceu que o aprofundamento dos laços culturais entre Brasil e
Moçambique poderia constituir relevante vetor das relações bilaterais. Naquele ano, o Ministério das Relações Exteriores mobilizou-se para reunir os recursos necessários para a criação do CEB em
Maputo. O Chefe do Departamento Cultural do Itamaraty à época,
o então Ministro Celso Amorim, entusiasta da ideia, viabilizou a
criação do Centro.
Ao longo de sua trajetória, o CCBM promoveu inúmeras atividades direcionadas para promover a cultura brasileira em Moçambique. Em novembro de 1990, a exposição de gravuras de grandes
artistas brasileiros como Volpi, Renina Kartz, Nardin e Caribé registrou mais de mil visitantes no Centro Cultural. Os artistas plásticos
brasileiros Luiz Alphonsus, Julynia Vidigal, Miguel Pachá e Nauer
Spíndola, entre outros, expuseram suas obras no CCBM. A música brasileira fez-se igualmente presente na trajetória do Centro. O
instrumentista Roberto Corrêa, o conjunto brasileiro Trio Baru, os
músicos José Paulo Becker e Beto Cazes, para citar alguns exemplos,
apresentaram-se e promoveram oficinas nas instalações do CEB.
A literatura brasileira, que reconhecidamente contribuiu para a
constituição de uma literatura moçambicana, sempre apareceu com
destaque na programação do Centro Cultural. Em 1995, a I Bienal
do Livro, Cultura e Língua Portuguesa, promovida pelo Fundo Bibliográico da Língua Portuguesa, com o apoio do CEB, trouxe o escritor Affonso Romano de Sant’Anna. Em 1999, em comemoração
dos 10 anos de atividades do Centro, o aclamado poeta e escritor
brasileiro Gerardo de Mello Mourão lançou a obra “Invenção do
Mar”, em solenidade que contou com a presença do Embaixador
José Aparecido de Oliveira.
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Em 2002, Moacyr Scliar e Mia Couto promoveram, no
CEB, o lançamento do livro “Pensando Igual”, de autoria
dos dois escritores e do Embaixador Alberto da Costa e
Silva. O evento, que mais uma vez reuniu personalidade e
autoridades moçambicanas, como os Ministros da Educação, Cultura e Agricultura, o herói nacional Marcelino dos
Santos e o Professor José Luis Cabaço, traçou paralelos entre as culturas e os povos brasileiro e moçambicano, bem
como seus pontos de interseção.
Inúmeras foram as atividades relacionadas à literatura promovidas pelo Centro Cultural, entre as quais os já
tradicionais cursos de literatura brasileira. A VIII edição
do curso, em 2014, contou com Mia Couto, Raul
“Vaticinou Mia Couto, em carta
Calane da Silva, o Professor Nataniel Ngomadirigida ao primeiro Diretor do
ne - atual Presidente do Fundo Bibliográfico
CEB, Professor José Antonio Carda Língua Portuguesa -, o Professor Agostinho
los David Chagas, em 1991, por
Goenha, da Universidade Eduardo Mondlane, e
ocasião do segundo aniversário
a poeta Tânia Tomé entre os palestrantes.
Centro Cultural: “(...) o CEB asEntre as diversas manifestações artísticas e
cendeu da condição de instituição
os vários elementos de convergência entre Brasil
para a de um corpo vivo, lugar
e Moçambique, o cinema tem lugar especial na
onde a cultura acontece e duas corelação entre os dois países. Técnicos e cineastas
munidades irmãs fecundam laços
brasileiros participaram da fundação, no início
que a história foi tecendo”.
dos anos 80, do Instituto Nacional de Cinema
de Moçambique e da KANEMO, primeira produtora auidiovisual do país, liderada pelo cineasta brasileiro Ruy
Guerra, nascido em Moçambique. Cineastas brasileiros
produziram obras que tratam do processo de construção
da nação moçambicana como José Celso Martinez Correia
e Celso Cunha (“Vinte e Cinco”), Murilo Salles (“Estas são
as armas”), Ruy Guerra (“Mueda – Memória e Massacre”)
e Mario Borgneth (“Fronteiras de Sangue”). O Brasil possui, assim, reconhecida importância na gênese do cinema
moderno moçambicano e o Centro Cultural tem buscado
valorizar essa história e a relação entre os dois países no
campo da cinematografia.
Em seus 25 anos, o CCBM promoveu vários ciclos e
festivais de cinema brasileiro. Em 1991, o entao CEB promoveu o lançamento mundial do filme “Marracuene” do
cineasta brasileiro radicado em Moçambique Licínio Azevedo. Licínio Azevedo é autor do livro “Relatos do Povo
Armado”, utilizado como base para o roteiro do primeiro longa-metragem moçambicano, “O Tempo dos Leo-
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pardos” e contribuiu em diversas outras
oportunidades para os trabalhos do Centro. Em 2002, o então CEB exibiu o filme
“Os Promesseiros” do cineasta e fotógrafo brasileiro Chico Carneiro, também
radicado no país, e inaugurou exposição
de fotografias de Carneiro. Em 2007, em
comemoração ao Dia da África, o Centro
Cultural exibiu documentário do brasileiro Mario Borgneth sobre José Craveirinha, em evento que contou com a presença do filho do poeta, Zeca Craverinha.
O CCBM apoiou, ainda, a realização de diversas edições do Festival de
documetários “Dockanema”, realizado
entre 2006 e 2011 em Maputo. Em 2010,
o CCBM acolheu o escritório dos organizadores e funcionou como centro
principal de exibição. Em 2011, o Festival
homenageou o cineasta Ruy Guerra, que
veio a Maputo e participou dos principais
eventos da programação. A presença do
cineasta multiplicou a atenção do público
e da imprensa e deu forte conteúdo emocional ao evento. Na ocasião, Ruy Guerra
proferiu concorrida palestra no Centro
Cultural e sustentou a importância da
cooperação entre Brasil e Moçambique
na área cinematográfica.
A trajetória Centro Cultural Brasil-Moçambique o credencia como polo de
atração da cultura brasileira em Moçambique. Assim, ademais das atividades diretamente promovidas pela instituição, o
CCBM é frequentemente procurado por
artistas e intelectuais brasileiros interessados em divulgar seus trabalhos. Entre
março e abril de 1993, o cartunista Ziraldo passou aproximadamente um mês em
Moçambique, patrocinado pela UNICEF.
Entre diversos compromissos e atividades, o escritor acompanhou a encenação
de peça infantil em teatro local baseada
em sua obra “FLICTS”. Em evento para-

lelo, no pátio interno do Centro Cultural,
proferiu palestra, em parceria com a Associação dos Escriotres Moçambicanos,
sobre literatura e realidade brasileira, que
contou com a presença do então Presidente da Assembléia da República e do
Ministro da Cultura, além de ampla cobertura da mídia local.
Em julho de 1994, a atriz brasileira
Maitê Proença, em Maputo para gravar a
primeira série de televisão produzida em
Moçambique, “Não é Preciso Empurrar”,
foi recebida no Centro Cultural para uma
conferência de imprensa, seguida de tarde
de autógrafos. Acompanhada de Sol Carvalho, cineasta moçambicano que dirigiu
a série, Maitê Proença recebeu, segundo
a imprensa local, milhares de pessoas nas
instalações do Centro Cultural32.
O Centro Cultural Brasil-Moçambique é também tradicional ponto de
encontro da comunidade brasileira em
Moçambique. Desde 1994, durante as
Copas do Mundo de futebol, o CCBM foi
o principal centro de exibição dos jogos
da seleção nacional e local de reunião da
torcida brasileira. Nas edições de 1994 e
2002, o Centro Cultural atraiu centenas
de pessoas para assistir a final e comemorar os títulos mundiais. Festas e datas
tradicionais brasileiras, como o carnaval
e a festa junina, também fazem parte do
calendário anual do Centro.
O CCBM oferece, ainda, cursos regulares de capoeira, ministrado por mestre brasileiro, como medida adicional
de promoção da cultura brasileira. Já se
tornou tradição do Centro Cultural promover, anualmente, no Dia Nacional da
Consciência Negra, celebração em torno
da data com batizados e rodas de capoeira, da qual participam grupos locais e capoeiristas brasileiros.
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Continuidade
Nos últimos anos, o CCBM tem preservado a sua identidade como espaço de divulgação da cultura brasileira e moçambicana
e lugar de encontro entre as manifestações
culturais dos dois países. Em 2014, durante da Semana Cultural Brasil-Moçambique,
o renomado músico moçambicano Stewart
Sukuma apresentou-se no pátio interno do
CCBM, acompanhado da Banda Nkuvu, em
show com repertório de músicas brasileiras
e canções de sua autoria. Em novembro do
mesmo ano, o Centro promoveu o Ciclo de
Debates “Moçambiques Lá e Cá”, em parceria com o Núcleo de Estudos de África da
Universidade de São Paulo. O evento reuniu
acadêmicos e artistas dos dois países, entre
os quais os Professores José Luís Cabaço e
Lourenço do Rosário.

32

Em consonância com
seu objetivo de incentivar
a aprendizagem da língua
portuguesa e ciente da importância de renovar suas
atividades, o Centro Cultural inaugurou, em março de 2015, uma Biblioteca
Infantil, que tem recebido
alunos de escolas das redes
pública e privada em Moçambique no novo espaço.
Ainda em 2015, a Embaixada do Brasil e o CCBM
apoiaram a organização da
I Feira Internacional do Livro de Maputo, que contou
com a participação da escritora brasileira Ana Paula Maia. Ana Paula e a escritora portuguesa Patrícia
Reis participaram de mesa
de diálogo com jovens escritores
moçambicanos
no Centro, promovida em
parceria com o Movimento
Literário Kuphaluxa.

“Maitê assinou milhares de autógrafos”. Jornal Notícias. Em 23/7/1994.
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Herança
A atuação do Centro Cultural Brasil-Moçambique em seus 25
anos de funcionamento é um retrato das similaridades históricas, da
convergência de objetivos e dos profundos laços que unem Brasil e
Moçambique. A breve história do Centro é rica em momentos únicos
de celebração e aproximação entre os povos e as culturas dos dois
países. É assim, um legado a ser preservado e cultivado.
Ao recontar a história de 25 anos do CCBM fica evidente que o
caminho que seria trilhado pelo Centro Cultural Brasil-Moçambique foi traçado já em seus primeiros anos de funcionamento. Conforme vaticinou Mia Couto, em carta dirigida ao primeiro Diretor
do CEB, Professor José Antonio Carlos David Chagas, em 1991, por
ocasião do segundo aniversário Centro Cultual: “(...) o CEB ascendeu da condição de instituição para a de um corpo vivo, lugar onde
a cultura acontece e duas comunidades irmãs fecundam laços que a
história foi tecendo”.
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Centro Cultural Brasil-Finlândia:
interação e multiculturalidade são
paradigmas na atuação do CCBF

O Centro Cultural Brasil-Finlândia (CCBF) foi fundado no dia 15 de
outubro de 2001 e funciona nas premissas da Embaixada do Brasil em
Helsinque, localizada nos arredores do centro da cidade e em posição privilegiada: próximo ao parque “Kaivopuisto”, um dos mais antigos da capital, que recebe intensa visitação tanto de turistas quanto de residentes.
Criado por iniciativa do Embaixador Luiz Henrique Pereira da Fonseca, titular da Embaixada do Brasil em Helsinque à época, e da Embaixadora Maria Celina de Azevedo Rodrigues, Diretora do Departamento
Cultural do Itamaraty naquele período, o CCBF vem mantendo, desde sua
inauguração, uma atuação marcada pela diversidade de métodos de promoção da língua portuguesa de vertente brasileira, com o objetivo de atender os diferentes níveis de interesse pelo Brasil por parte do público local.
O CCBF desenvolveu um amplo número de parcerias com instituições
locais, de forma a estender sua atuação para além da organização de eventos para o corpo discente. Participa, ademais, com o mesmo afinco, na
execução de cooperações bilaterais no âmbito artístico-educacional, procurando inclusive atuar de maneira multidisciplinar, em conjunto com
ações políticas e comerciais desenvolvidas pela Embaixada do Brasil. Esta
atuação diversificada, e em diferentes níveis, oferece a base necessária
para que o CCBF se projete na direção de um futuro no qual sejam atendidos, de maneira cada vez mais personalizada, os vários - e continuamente
crescentes - interesses do público finlandês em relação ao Brasil.
A imersão no contexto cultural brasileiro como forma de proporcionar aprimoramento constante da proficiência em língua portuguesa
muito contribuiu para firmar os cursos regulares oferecidos pelo CCBF
no cenário socioeducativo local. A grade curricular proporciona aos discentes a oportunidade de dispor de um plano continuado de estudos do
idioma, tendo como base as mais importantes e atualizadas gramáticas
de português de vertente brasileira, assim como materiais didáticos produzidos pelo próprio corpo docente do Centro Cultural. Além disso, o
modelo curricular do CCBF é enquadrado às premissas do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (QECRL).
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A dinâmica de ensino da língua portuguesa, no CCBF, está intimamente associada à vivência prática no cenário linguístico-cultural brasileiro, por exemplo,
com a participação de alunos em eventos artísticos apresentados ao público. Ao
longo dos seus quase 15 anos de atividade, o Centro Cultural organizou diferentes recitais de poesias protagonizados pelos alunos dos cursos mais avançados,
os quais já declamaram uma extensa lista de poemas que compõem o universo lírico nacional, desde o período clássico à contemporaneidade. Tal vivência é
complementada pelo permanente contato com a manifestação cultural
“O Centro Cultural Brasil-Finlândia brasileira e sua inerente diversidade, explorando sobretudo a interdistem atuado em parceria com a Uni- ciplinariedade entre diferentes vertentes artísticas. A título de exemplo,
versidade de Helsinque. Desde 2013 pode-se mencionar o tributo a Chico Buarque de Hollanda, realizasão ministradas palestras sobre Lite- do em 2008, no qual foi explorado o binômio música/cinema: foram
ratura Brasileira, História do Brasil e apresentados os maiores sucessos da obra buarquiana e, em seguida,
Língua Portuguesa - vertente brasi- foi exibido o filme “A Ópera do Malandro”, de Rui Guerra. A relação
leira, conduzidas pelas professoras do entre teatro e literatura foi constantemente experimentada na série de
CCBF no âmbito dos cursos de gra- eventos intitulada “Palco Cultural”, organizada durante muitos anos
duação e mestrado da universidade. pelo CCBF. Os alunos e professores do Centro Cultural já realizaram
Esse acordo de cooperação possibili- adaptações de vários clássicos da literatura brasileira, tais como “O
tou que o currículo de uma instituição Alienista” e “Memórias Póstumas de Bras Cubas”, de Machado de Asacadêmica do nórdica contasse com sis; “O Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna; “O Bem-Amado”,
disciplinas referentes especificamente de Dias Gomes e “A Morte e a Morte de Quincas Berro D’Água”, de
ao português de vertente brasileira”.
Jorge Amado, entre outros.
Outra estratégia utilizada foi a de estreitar relações com a cultura
finlandesa, prestigiando ícones artísticos locais, além dos brasileiros. Também no
ano de 2008, foi realizado, em “Temppeliaukion Kirkko” (“Igreja de Pedra”), em
Helsinque, o concerto do pianista Flavio Augusto e do violista Savio Santoro. A
apresentação do dueto foi prestigiada por mais de 700 pessoas. Durante cerca de
uma hora, foram apresentadas grandes peças, tais como: “O Canto do Cisne Negro” e “Floresta do Amazonas”, de Heitor Villa-Lobos; “Sonata”, “Allegro”, “Adagio” e “Con spirito”, de Radamés Gnatalli; “Romanza”, de Carlos Gomes; “Três
Valsas Brasileiras”, de Francisco Mignone; “Luíza”, de Tom Jobim e “Atrahente”,
“Lua Branca” e “Gaúcho”, de Chiquinha Gonzaga. Para o “bis”, os músicos haviam
preparado uma surpresa: a execução da obra “Valsa Triste”, composta por Jean
Sibelius, o renomado compositor finlandês de música erudita.
Uma característica perene das ações de promoção da língua portuguesa desenvolvidas pelo Centro Cultural é o sólido engajamento nas atividades que compõem o calendário local de eventos culturais, com o objetivo principal de promover os cursos regulares e extraordinários de língua portuguesa junto àqueles que
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são atraídos pela cultura brasileira e suas
diferentes manifestações. Os cursos extraordinários são oferecidos mediante
demanda específica, e são voltados para
os alunos que já possuem algumas competências correspondentes aos níveis B1,
B2, C1 e C2 do QECRL. Os temas são variados, fundamentados nas preferências
dos interessados.
O Centro Cultural participou, durante oito anos, do desfile de carnaval da
cidade de Helsinque, organizando um
bloco carnavalesco com a participação de
alunos e convidados. No ano de 2011, por
exemplo, o bloco contou com a presença
de cerca de 90 componentes e com a apresentação da Banda Madrugada, grupo
musical finlandês pioneiro na difusão de
variados ritmos brasileiros no país. Mais
de trinta mil pessoas assistiram ao desfile
naquele ano. Da mesma forma, o CCBF já
organizou diversas celebrações juninas,
no âmbito das comemorações desta festividade em toda a Finlândia, culminando
na realização, em 2013, da “Semana Cultural Junina”. Na ocasião, foram ministradas palestras acerca das principais características do São João brasileiro, bem
como sobre as similaridades entre essa
festividade no Brasil e a respectiva celebração finlandesa, intitulada “Juhannus”.
No ensejo, inclusive, foi entregue aos alunos a primeira edição do catálogo de descontos do CCBF, resultado de parcerias
firmadas entre o Centro Cultural e empresas que comercializam bens e serviços
brasileiros, ou que sejam de propriedade
de co-nacionais residentes em Helsinque.
No âmbito de eventos similares, envolvendo alunos e o grande público, sempre
são servidos aos participantes produtos
brasileiros comercializados na Finlândia,
com vistas a oferecer oportunidades dife-

renciadas de divulgação de iguarias nacionais junto a potenciais clientes.
Os exemplos de métodos de promoção da língua portuguesa até agora citados – vivência prática e imersão no
contexto linguístico-cultural brasileiro,
estreitamento de relações com a cultura
e o público local, bem como a integração
com o calendário local e eventos – propiciaram ao CCBF natural reconhecimento
pela sua consistente atuação, centrada
na estreita interação com o público e na
multiculturalidade.
O Centro Cultural Brasil-Finlândia
tem atuado, em diversas oportunidades,
em parceria com a Universidade de Helsinque. No âmbito dessa parceria, desde
2013 são ministradas palestras sobre Literatura Brasileira, História do Brasil e
Língua Portuguesa - vertente brasileira,
conduzidas pelas professoras do CCBF
no âmbito dos cursos de graduação e
mestrado na referida instituição de ensino. Tais palestras e simpósios são considerados matérias “eletivas”, integrando a
grade curricular e, por isso, contam como
créditos. Esse acordo de cooperação possibilitou que, como raramente ocorre, o
currículo de uma instituição acadêmica
do nórdica contasse com disciplinas referentes especificamente ao português
de vertente brasileira. Essa iniciativa tem
gerado aumento significativo na demanda
de alunos interessados nos estudos de diferentes temáticas relacionadas ao Brasil,
indicando terreno fértil para o oferecimento de outras matérias no domínio dos
estudos brasileiros naquela instituição.
A parceria com a Universidade de
Helsinque também inclui a organização
de eventos para capacitação de professores de língua portuguesa na Finlândia,
com vistas a solidificar a presença do
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português de vertente brasileira no país, bem como consolidar uma
rede de trabalho e de troca de informações entre os profissionais do
ramo. Desde 2013, o CCBF organiza, na universidade, o “Seminário
sobre a Pluralidade da Língua Portuguesa”, sempre com a presença de palestrantes especialistas em diversos temas de interesse geral
para o estudo e o ensino do idioma. Em 2014, a segunda edição do
Seminário, conduzida pelo professor Marcos Bagno, debateu o tema
“O Potencial do Português Brasileiro como Língua Internacional”. O
evento contou com a participação de alunos e de professores do curso
de Letras da Universidade de Helsinque, além de profissionais das
áreas de tradução e interpretação. Os presentes elogiaram a iniciativa
do CCBF em promover um evento de aprimoramento profissional
desse tipo, considerando-a inédita no país.
O CCBF também apoiou a realização do programa Ciência sem
Fronteiras (CsF) na Finlândia. Além de estar em contato com estudantes e instituições de ensino locais, o Centro Cultural prestou
apoio aos estudantes brasileiros que estiveram no país e os auxiliou
na busca por oportunidades de estágios. O Centro Cultural elaborou
o “Guia para alunos e pesquisadores do Programa Ciência sem Fronteiras”, disponibilizado aos estudantes, via internet. Com relação ao
apoio aos estágios, foram enviadas correspondências aos Presidentes
e Diretores Executivos de empresas finlandesas, que atuam ou possuem interesses comerciais ou de investimentos no
“Uma das mais recentes iniciatimercado brasileiro, com vistas a solicitar que fosvas promovidas pelo CCBF foi a
sem oferecidos estágios para os alunos do Programa
elaboração de cursos especiais de
Ciência sem Fronteiras.
língua portuguesa, voltados espeParalelamente à atuação mais aprofundada no
cificamente para delegações fincontexto das cooperações educacionais, o CCBF
landesas programadas para visitar
busca continuamente novas parcerias com instituio Brasil. O primeiro curso teve
ções e eventos culturais na Finlândia, com o intuito
início em janeiro de 2015, minisde manter a estreita interação com o público local.
trado para o Comitê Paraolímpico
Em 2014, o Centro Cultural participou do maior
Finlandês, com o intuito de atenfestival multicultural da Finlândia, o “Maailma
der necessidades específicas de
Kylässä” (“Vila Mundial”), evento com duração
funcionários e atletas no tocante a
de dois dias, que é realizado no centro da cidade
uma melhor aclimatação antes da
de Helsinque, e conta com a participação média de
realização dos Jogos Paraolímpicerca de 85 mil visitantes. Com o tema “América
cos Rio 2016”.
Latina”, o festival ofereceu nesse ano um vasto programa com centenas de expositores e atrações culturais diversas.
Representando o Brasil na tenda literária, o CCBF apresentou tributo a Vinícius de Moraes, no âmbito do qual foram apresentadas
algumas de suas famosas canções e poesias. A fim de promover os
cursos de língua portuguesa e suas atividades culturais, o Centro
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também manteve um estande na referida
tenda, durante todo o festival.
Uma das mais recentes iniciativas
promovidas pelo CCBF foi a elaboração
de cursos especiais de língua portuguesa,
voltados especificamente para delegações
finlandesas programadas para visitar o
Brasil. O primeiro curso teve início em
janeiro de 2015, ministrado para o Comitê Paraolímpico Finlandês, com o intuito
de atender necessidades específicas de
funcionários e atletas no tocante a uma
melhor aclimatação antes da realização
dos Jogos Paraolímpicos Rio 2016. Trata-se de um modelo de curso que compreende aulas de língua portuguesa e de
cultura brasileira, voltadas para situações
que serão vivenciadas pelo grupo no âmbito do evento em questão. Curso especial
semelhante foi ministrado para outra
Delegação, ligada à associação sem fins
lucrativos Skills Finland, que participou
da “WorldSkills”, a maior competição de
educação profissional do mundo, realizada em agosto de 2015, em São Paulo, sob a
organização do SENAI.
O corpo discente do CCBF conta,
atualmente, com a participação de pessoas que são referência nos meios esportivo, empresarial e educacional da Finlândia, além diplomatas finlandeses e
estrangeiros, entre outras autoridades do
Governo da Finlândia.
A esse público, somam-se, ainda,
alunos muito especiais: os filhos de pais

brasileiros e finlandeses que
fazem parte da Oficina para
Crianças. Desde 2008, o
Centro tem organizado essa
oficina, para crianças de 5 a
10 anos que falam a língua
portuguesa com pelo menos
um dos pais. As aulas são
ministradas no âmbito do
ensino do português como
Língua de Herança, envolvendo atividades artísticas
que remetem as crianças
aos aspectos fundamentais
da cultura brasileira, como
forma de criar ou manter
na criança o vínculo afetivo
com o Brasil.
A história e o presente
momento apontam as chaves para o futuro do CCBF:
ao longo do tempo, o Centro Cultural seguirá se reinventando, ressignificando
as estratégias de interação
e o conceito de multiculturalidade como forma de
atender as necessidades
mais específicas do público local – em consonância
com o crescente interesse
da Finlândia no Brasil – e
de divulgar cada vez mais a
vertente brasileira da língua
portuguesa no país.
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Centro Cultural Brasil-Angola:
valorização da cultura brasileira na
África

Em 03 de novembro de 2003, durante a visita do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Angola, pouco mais de um ano após
o fim da guerra civil angolana, foi inaugurada a “Casa de Cultura
Brasil-Angola e Centro de Estudos Embaixador Ovídio de Andrade
Melo”, em instalações provisórias, no bairro operário de Luanda. O
Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Celso Amorim, e o
Ministro da Cultura, Gilberto Gil, também prestigiaram a inauguração da Casa, ocasião em que foi aberta a exposição fotográfica “Brasil
e África - Similaridades”.
Não obstante suas dimensões modestas, a primeira Casa de Cultura Brasil-Angola desenvolveu importantes atividades, como cursos
de língua portuguesa e literatura brasileira, além de eventos culturais
variados. Ao longo de 2014, quase 400 alunos frequentaram os cursos regulares de língua portuguesa, ministrados por dois professores
orientados por uma coordenadora pedagógica. O público é formado,
em sua maioria, por jovens estudantes de escolas públicas que buscam aperfeiçoar suas habilidades linguísticas e conhecer melhor a
cultura brasileira. Uma das prioridades da Casa é o incentivo à leitura. Nesse sentido, a instituição zela por seu acervo bibliográfico,
atualmente com mais de 7.000 títulos. Mais de 1.300 empréstimos
são realizados por semestre.
Constam entre as atividades culturais realizadas pela Casa de
Cultura Brasil-Angola exposições de artes plásticas, ciclos de palestras, cursos de introdução à literatura brasileira, bem como oficinas
de teatro, de “contação” de histórias e de brincadeiras infantis. As
Mostras de Cinema Brasileiro, promovidas anualmente desde 2011,
também marcaram a cena cultural de Luanda, capital que conta com
poucas salas de cinema.
Um dos principais projetos desenvolvidos pela Casa é o Café Literário, momento de conversa com um especialista ou convidado de
notório saber literário, que expõe um tema e responde perguntas do
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A história da Casa de Cultura foi pontuada por eventos de grande repercussão
“Além de um pólo cultural para
junto a amplo público, como as exposia cidade de Luanda, é certo que,
ções “Agudás”, do fotógrafo brasileiro
com a nova sede, o CCBA será
Milton Guran (2004) e “Espírito”, do
um espaço de grande visibiliartista plástico angolano Hildebrandade para a cultura brasileira
do de Melo (2006), bem como por
e um marco na atualização das
atividades mais voltadas para artistas,
históricas relações entre Brasil
educadores e formadores. Entre estas,
e Angola”
destacam-se a Oficina Teatral de Língua Portuguesa, com a atriz e diretora brasileira Tânia Pires (2009); a Oficina Brincante
(2011); e a oficina literária com a escritora
público. Ao final, conferencisIeda de Oliveira.
ta e público confraternizam,
Por seu apoio à promoção das artes e em
saboreando um café e prosreconhecimento ao dinamismo e à qualidaseguindo o debate. Silviano
de de sua programação, a Casa de Cultura
Santiago, Ieda de Oliveira,
Brasil-Angola foi distinguida em 2014 com
Celestina Fernandes, António
o Diploma de Honra do Ministério da CulFonseca e Luis Mendonça são
tura de Angola.
alguns dos palestrantes que já
Desde o primeiro semestre de 2015, a
participaram do Café Literário.
instituição tornou-se aplicadora do CELPEA Casa sempre dedicou
-Bras, certificado de proficiência em língua
especial atenção ao público
portuguesa e requisito para estudantes esinfantil. No que tange à protrangeiros que desejam ingressar em univermoção da leitura entre os mais
sidades públicas brasileiras.
jovens, uma das atividades de
destaque é o projeto “Sopa de
Letrinhas”, que consiste em
Nova sede
sessões de “contação” de histórias, das quais participam
Em 2009, Brasil e Angola assinaram acora equipe da Casa e, por vezes,
do para a criação de novos centros culturais
convidados. O projeto, criado
dos dois lados do Atlântico. Angola recebeu
em 2009, já beneficiou milhaa Casa de Angola no Brasil, em prédio hisres de crianças, entre alunos
tórico na região central de Salvador, doado
de escolas públicas, morapelo Governo baiano. Em contrapartida, o
dores de comunidades adjaBrasil foi presenteado pelo Governo angocentes à antiga sede e jovens
lano, por intermédio da Fundação Eduardo
assistidos por instituições
dos Santos (FESA), com uma nova sede para
beneficentes. O projeto, semo agora denominado Centro Cultural Brasilpre acolhido com entusiasmo
-Angola, localizada onde outrora funcionou
pelo público, conta com o reo Grande Hotel Luanda, edifício tombado
conhecimento de educadores
pelo patrimônio histórico da cidade.
e familiares das crianças.

177

Na época em que foi construído, no início do século XX, o Grande
Hotel Luanda representava o máximo de conforto e sofisticação. Mais
tarde entrou em decadência, tendo sido fechado no final do governo colonial português, na década de 1970. Desde o dia 7 de setembro de 2015,
quase um século depois de seu apogeu, o edifício, totalmente restaurado,
acolhe o Centro Cultural brasileiro.
O projeto de adaptação procurou preservar as características principais da edificação original. Além da fachada, manteve-se o pátio voltado
para a Rua Friedrich Engels, coberto por um zenital de vidro. O pátio
central foi transformado em um teatro com capacidade para 175 lugares,
sendo cinco para cadeirantes. Trata-se da mais confortável sala do país e
que acolherá, sem dúvida, grandes espetáculos teatrais e musicais, a começar pelo concerto Kalunga II, reedição do lendário evento de 1980,
protagonizado em Angola por grandes nomes da música brasileira. Digna de nota também é biblioteca, onde o acervo formado ao longo dos anos
de existência da antiga Casa está agora plenamente acessível aos leitores,
que contam também com mobiliário convidativo e iluminação adequada.
A nova sede do Centro Cultural Brasil-Angola dispõe ainda de quatro salas de aulas, seis salas para oficinas, salão para exposições, espaço
para leitura de revistas e periódicos, sala de leitura infantil e um Café-Livraria, além das salas da administração e de local para a recepção
de visitantes. No total, são 1.600 m² de área construída. Em vista das
excelentes instalações, estima-se que o dinamismo da programação da
antiga Casa seja potencializado no novo Centro, atraindo cada vez mais
artistas talentosos para seus projetos. Dispondo de numerosos espaços,
o CCBA pode inclusive acolher eventos simultâneos.
Em suas novas instalações, o Centro tem seu escopo ampliado e está
aberto a eventos relevantes para as relações Brasil-Angola, ainda que não
estritamente artísticos. Conferências sobre economia e comércio bilateral, cerimônias de outorga de títulos e entrega de diplomas, coletivas de
imprensa de interesse brasileiro são apenas algumas das atividades que
poderão vir a ser realizadas no novo espaço.
O Centro Cultural Brasil-Angola, com sua apresentação impecável, é
desde já uma referência no cenário cultural de Luanda, muito carente de
espaços culturais adequados e bem-equipados. Sabe-se, porém, que uma
boa infraestrutura não basta para a concretização de eventos memoráveis. Nesse sentido, está sendo elaborada uma programação com vistas
a ocupar todo o potencial de suas instalações. Além de um pólo cultural
para a cidade de Luanda, é certo que, com a nova sede, o CCBA será um
espaço de grande visibilidade para a cultura brasileira e um marco na
atualização das históricas relações entre Brasil e Angola.
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Centro Cultural Brasil-Haiti:
facilitador do crescente
intercâmbio cultural

Histórico e infraestrutura
O Centro Cultural Brasil-Haiti (CCBH) foi fundado em 2006 e
deu início às suas atividades em 2008. A unidade tem como objetivo
promover a cultura brasileira no Haiti, por meio de atividades culturais e da difusão da língua portuguesa, em constante diálogo com
a cultura local.
O CCBH está localizado em Pétion-Ville, área metropolitana de
Porto Príncipe, capital do Haiti. Trata-se de uma região estratégica:
maior centro comercial e área de grande circulação de pessoas. O
CCBH está localizado em frente à Place Boyer, uma das pricipais e
mais belas praças do país. É uma casa centenária em estilo caribenho,
bem preservada, tendo passado por algumas remodelações nas décadas de 1950 e de 2000 – um patrimônio histórico relevante, sobretudo se considerarmos que tantas outras casas, igualmente com valor
histórico, ruíram durante o terremoto que atingiu o país em 2010.
A propriedade conta com uma área construída de aproximadamente 600 m², com recepção, secretaria, biblioteca, sala dos professores, entre outros ambientes. O prédio onde são ministrados os
cursos conta com três salas de aula e sala de informática. No terreno
da propriedade, com três mil m², há um pequeno estacionamento,
mini-campo de futebol, dois espaços para atividades culturais – um
aberto e outro coberto –, um jardim muito arborizado, além de uma
tenda para o ateliê de artes.
Um dos pontos altos do CCBH é o seu espaço amplo e agradável,
aspectos bem conhecidos do público local, em especial em região carente de espaços públicos adequados para atividades culturais e educacionais. O Centro Cultural Brasil-Haiti criou, nesta infraestrutura,
uma atmosfera dinâmica e acolhedora.
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O CCBH no contexto da proximidade
cultural entre o Brasil e o Haiti
O Brasil é considerado importante referência para o Haiti em diversas searas: política, econômica, esportiva e, cada vez mais, cultural
e linguística. Existem muitos pontos culturais em comum entre o Brasil e o Haiti, para além da latinoamericanidade, especialmente quando
pensamos em três grandes grupos étnicos africanos que participaram
da formação desses dois povos. Como herança dessa formação étnica,
tem-se um país crioulófono com parcelas da população francófonas, em
níveis bem variados de domínio da língua. Ademais, verificam-se certa
oralidade e certa musicalidade, na dimensão cultural-linguística, traços
marcantes no Haiti.
Assim como em outras regiões de influência africana no mundo, a
riqueza das expressões artísticas haitianas salta aos olhos, com grande
potencial criativo em áreas como a pintura e a escultura, as danças, a literatura e o artesanato. Dessa forma, o CCBH se sente impulsionado a ter,
dentro de suas possibilidades, uma agenda de atividades a cada mês, mesmo contando apenas com uma equipe de cinco funcionários, que realizam
todo o conjunto de atividades administrativas, pedagógicas e culturais.
Com exceção do futebol - os haitianos têm uma relação profunda com
a seleção brasileira, não se conhece a fundo a cultura brasileira no Haiti.
Ainda assim, os haitianos têm uma visão extremamente positiva do Brasil, o que se evidencia na notável receptividade para com os brasileiros.
Em função da carência de espaços públicos como teatros, cinemas,
bibliotecas, espaços de sociabilização e educativos a preços compatíveis
com a economia local, o CCBH tem se tornado uma instituição referência. Com suas atividades, o Centro Cultural atrai cerca de 500 pessoas
por mês às suas dependências, alcança milhares através de publicações
em sua página no Facebook (/CentreCulturelBresilHaiti) e armazena
mais de três mil contatos de e-mails em seu banco de dados. O público
do CCBH é variado, com pessoas de diferentes idades e diversos níveis de
escolaridade. O Centro Cultural é muito procurado também por estrangeiros que residem no Haiti. A boa reputação e a excelente localização
têm rendido ao Centro convites interessantes de artistas e organizações
culturais parceiras, a exemplo do Institut Français d’Haïti, Fokal, Nuit
Blanche, Festival Iberoamericano de Cinema, entre outros.
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Processo de
consolidação do CCBH
Desde 2008, quando efetivamente inicou suas atividades,
o CCBH desenvolveu quase
ininterruptamente atividades
educacionais e culturais. Semestralmente, dezenas de estudantes ingressam dispostos
a uma formação de três anos
em Língua Portuguesa e Cultura Brasileira. Com relação às
atividades culturais, o CCBH
ofereceu inicialmente curso de
música brasileira, informática e
capoeira, este presente até hoje.
Posteriormente, sessões regulares de cinema e exposições entraram para a programação do
Centro Cultural.
Um dos desafios que sempre atravessava o CCBH era o
de encontrar profissionais brasileiros no país. Em seguida,
vinha a dificuldade de permanência destes no Centro Cultural, no longo prazo, o que fez
com o que o CCBH tivesse alta
rotatividade de professores.
Nesse contexto, buscou-se selecionar profissionais
interessados em permanecer
um período maior no Centro
Cultural, inclusive com a contratação de professores haitianos. A maior estabilidade
do corpo docente possibilitou
a consolidação do programa

pedagógico e também cultural do CCBH. Com o tempo, também houve melhor compreensão da dinâmica
local, em que existem circuitos culturais específicos,
níveis variados de alfabetização na língua materna,
certo bilinguismo por parte de parcelas da população,
dificuldades de acesso às bibliotecas e a suprimento
constante de eletricidade.
Entre 2008 e 2012, um Leitor Brasileiro em Porto
Príncipe exercia funções de coordenação do Centro
Cultural. Desde então, foi contratado um diretor específico para o CCBH, que pode levar adiante a consolidação da unidade. Houve reestruturação de vários
espaços da unidade, modernização de equipamentos e
realização de pequenas reformas na sede centenária da
unidade, que “sobreviveu” a um terremoto. O espaço
usado para atividades pedagógicas e culturais foi reconstruído, a sala de informática recebeu novos computadores, foi feita aquisição de projetor e de tela móvel
para o cinema, entre outras melhorias.
O Centro Cultural passou a estabelecer contato mais
dinâmico com seu público, com a produção de panfletos com sua programação mensal, com a criação de página no Facebook e com o envio periódico de notícias
por e-mail. Com o oferecimento regular de atividades, o
público tornou-se mais assíduo e mais numeroso.

184

Os cursos de língua
portuguesa do Centro
Cultural Brasil-Haiti
O ensino de Língua Portuguesa de variante brasileira é o carro-chefe das atividaAlém dos cursos regulares, nos úldes do Centro Cultural desde sua fundação.
timos anos, o CCBH realizou diversos
Atualmente, o “Curso de Língua Porcursos de língua portuguesa em caráter
tuguesa e Cultura Brasileira” orienta-se
especial, para policiais haitianos intepelos padrões do CELPE-Bras e divide-se
grantes de projeto de cooperação da Emnos níveis: Básico I e II; Intermediário I e
baixada em Porto Príncipe, que foram
II; Avançado I e II.
ao Brasil aperfeiçoar sua formação proAté 2012, o CCBH ofertava 120 vagas
fissional, e para turma de diplomatas do
até o 4º nível do curso. Desde então, pasMinistério de Relações Exteriores haitiasou-se a oferecer 200 vagas por semestre,
no. Além disso, a unidade apoiou, com a
melhor distribuídas entre os seis níveis da
realização de minicursos ou com suporte
programação. Ainda assim, a lista de espeadministrativo (difusão, recebimento de
ra para o curso Básico I costuma ultrapasinscrições etc) os programas de intersar cem pessoas.
câmbio PEC-G e Pró-Haiti, entre outros.
Nos últimos anos, o
Além disso, o CCBH
“Como resultado de diversos reciCentro Cultural passou
também contribui para
tais de poesia que foram realizados
a trabalhar com Testes
ensinar português aos
no Centro Cultural, foi desenvolde Nivelamento, que
funcionários locais da
vido um curso de tradução poética
permitem aos alunos enEmbaixada do Brasil.
e fundado um grupo de trabalho
trar em nívei mais avanO CCBH já teve, ensobre o tema, o qual se debruçou
çados, com redução da
tre seus alunos, profissobre a tradução de obras poéticas
demanda pelo nível básionais das mais diverdos dois países, as haitianas para
sico. A fim de diminuir a
sas áreas e com as mais
português, e as brasileiras para
evasão e a repetência, fovariadas repercussões de
francês e crioulo. O trabalho resulseus trabalhos na socieram criados Plantões de
tou em uma antologia inédita de
Dúvidas em sessões indade: professores, escriautores contemporâneos”.
dividuais ou em pequetores, pintores, músicos,
nos grupos. Também passaram a existir
jornalistas e cantores, diretor de hospital,
Grupos de Conversação, com oportunifuncionários do governo haitiano, diverdade de imersão para os alunos que têm
sos pastores e padres, diversos alunos das
universidades públicas do Haiti, empreobjetivo de ampliar o aprendizado da
língua portuguesa. A fim de valorizar o
sários da área de esportes, de turismo,
artesanato, da empresa Brana, maior proesforço dos alunos, é realizada cerimônia
de entrega de certificados ao fim de cada
dutora nacional de bebidas, entre outros.
bloco do curso.
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Atividades culturais
promovidas pelo CCBH
Atividades educacionais
especiais do CCBH
O CCBH criou uma série de projetos culturais e educacionais que servem
como apoio didático e estão em consonância com sua missão de divulgar a cultura brasileira no Haiti.
O Centro Cultural mantém a Biblioteca Milton Santos, que conta atualmente
com cerca de 6 mil livros e realiza mais
de cem empréstimos mensais. A biblioteca já realizou exposições de obras de
Monteiro Lobato, Dorival Caymmi e de
Jorge Amado, não raro com a apresentação de palestras sobre esses assuntos
e abordagem da obra desses autores nos
cursos de português.
Desde 2013, o CCBH mantém uma
videoteca, a qual oferece ao público a
possibilidade de ver filmes brasileiros do
acervo da unidade. Atualmente, cerca de
70 espectadores utilizam os materiais a
cada mês – os mais ávidos já assistiram a
todos os filmes da coleção.
Em 2014, foi criado um Centro de Estudos no CCBH, como é chamado o grupo de interessados em realizar pesquisas
sobre a realidade brasileira, com o apoio
da equipe do Centro Cultural. Pesquisas
sobre meio ambiente e sobre o ensino da
língua portuguesa para estrangeiros resultaram em publicações que podem ser
encontradas na biblioteca do CCBH.

Na área de literatura, o CCBH organizou um grupo de tradução e interpretação. Como resultado de diversos recitais
de poesia que foram realizados no Centro
Cultural, foi desenvolvido um curso de
tradução poética e fundado um grupo de
trabalho sobre o tema, o qual se debruçou
sobre a tradução de obras poéticas dos
dois países, as haitianas para português,
e as brasileiras para francês e crioulo. O
trabalho resultou em uma antologia inédita. Foram escolhidos autores contemporâneos, mantendo assim a prioridade
de revelar artistas vivos. Com apoio do
MRE, esse trabalho aguarda apenas os
direitos autorais da família de dois autores que faleceram durante esse período
para sua publicação. O grupo pretende,
futuramente, trabalhar na criação do primeiro dicionário de português brasileiro/
crioulo haitiano.
Em 2014, o CCBH recebeu uma das
raras exposições de histórias em quadrinhos realizadas no Haiti, com foco em
criadores contemporâneos brasileiros. O
artista e representante da Associação de
Quadrinistas de São Paulo André Alonso
trouxe mais de 30 quadros para exposição, intermediou a doação de 45 obras de
histórias em quadrinhos para o CCBH e
proferiu palestra para os interessados.
Na área da música, o CCBH, desde
seus primórdios oferece cursos de música
brasileira, com grande procura local, em
especial junto aos músicos profissionais da
região. Além do Festival Internacional de
Jazz, que o Brasil patrocinou e que contou
com a colaboração do CCBH, a atividade
musical de maior repercussão nos últimos
anos é o coral do CCBH, além de outros
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corais de alunos do Centro Cultural. O
grupo coral apresentou-se diversas vezes,
como nas Festas Juninas e de final de ano
do CCBH, no 7 de Setembro de 2011 no hotel Karibe, na MINUSTAH, e, apresentação
de maior repercussão, na Festa do Mês da
Independência, em setembro de 2015.
O CCBH promoveu diversos concursos em sua história. O Concurso de
Redação da Rede Brasil Cultural atraiu
constante interesse dos haitianos. Foi do
CCBH um dos ganhadores da edição 2015
e uma das menções honrosas de 2013. Em
2014, o Centro Cultural realizou concurso
de fotografia panorâmica durante a Nuit
Blanche, um evento cultural tradicional
no Haiti, e o concurso de fotografia comemorativo da Copa do Mundo de 2014,
‘’Cenas de futebol’’, em parceria com instituições locais.
O Centro Cultural reserva um espaço
em sua programação para conferências
com personalidades das mais variadas
áreas. Já foram promovidas mais de 35
conferências, algumas com notável repercussão no meio acadêmico. As mais
recentes tiveram temas como a música
brasileira, a gastronomia do Brasil e até
mesmo a obra de Jorge Amado, que foi
apresentada pelo jornalista e historiador
haitiano Michel Soukar.
A realização de sessões de cinema é
uma das atividades mais tradicionais do
CCBH. Tem como marca registrada um
público fiel – já que o país sofre com a
carência de salas de cinema – e a realização de debates após as projeções, formando assim um cineclube. Em sete anos
de atividades, foram projetados mais de
cem filmes, muitos deles reunidos em ciclos temáticos sobre documentários brasileiros, música e temas indígenas. Além
disso, o CCBH participou de projetos da

E mb a i x ada do Brasil
em Porto Príncipe, como do Prêmio
Associação de Cineastas
Haitianos no Festival Internacional de Curtas Metragens.
Vale destacar que uma das salas de
cinema de maior importância da cidade
é batizada de ‘’sala Glauber Rocha’’, no
Centro Cultural Simon Bolívar.
O Brasil é um dos oito países participantes do Festival Iberoamericano de Cinema, que teve três edições realizadas até
2015. A cada ano, o CCBH sedia a abertura do evento, além de acolher a projeção
de outros filmes iberoamericanos.
O I Festival de Cinema Brasileiro e da
Cultura do Brasil aconteceu na ocasião
da fundação da cinemateca do CCBH.
Participaram do festival personalidades
importantes da vida social e cultural haitiana, como o ex-presidente René Preval,
o diretor da Escola Nacional de Artes
(ENARTS), Phillipe Dodard, o colecionador Jacques Bartoli (responsável pela coleção de arte vodu exposta no museu Afro-Brasil em 2011, em São Paulo), o coletivo
literário Tanbou Literè, o proprietário da
maior livraria do país, Paulo Dubois, o
professor e ativista Camille Chalmers, a
pesquisadora haitiana radicada no méxico, Suzie Castor, entre diversos outros.
O Festival teve degustação de caipirinha,
música brasileira e debate sobre o filme
de Jorge Amado na companhia de Michel
Soukar, historiador haitiano e grande conhecedor da obra do brasileiro.
As artes plásticas tiveram presença
marcante na história do CCBH. Mais de
50 artistas já expuseram no Centro Cultural, tanto esculturas quanto pinturas.
Evans Magloire, Saurel Adrien, Arcanje
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Déliscar, Charlot Odson e Rénold Laurent foram alguns dos artistas que realizaram exposições individuais. A associação de pintores Rayon de Soleil e o Atelier
Internacional de Arte foram alguns que exibiram obras de artistas variados, sempre com notável repercussão na mídia haitiana.
Foram realizados, também, seis ateliês de pintura com diversos artistas haitianos, brasileiros e internacionais. Há 4 anos o CCBH participa do Atelier Internacional de Arte, que congrega artistas e público em oficinas de pintura tanto
tradicionais quanto em formatos inusitados, como pintura em roupas e no muro
(stencil e graffiti). A oficina de graffiti, na qual mais de 40 participantes acompanharam fala do artista urbano brasileiro Ricardo Tattoo, resultou na pintura coletiva dos muros do CCBH con referências culturais do Brasil e do Haiti.
Na área da fotografia, o CCBH recebeu exposições do brasileiro Cristian Cravo,
que exibiu imagens registradas no Haiti, do francês Pierre Verger (2012), também
de fotos feitas no Haiti, com a projeção, em caráter complementar, do filme “Pierre
Verger, mensageiro entre dois mundos”. Em 2011, foi o fotografo haitiano Josué
Azor que expôs imagens sobre o Brasil. O artista iltaliano Roberto Sthepenson
exibiu seus registros de Porto Príncipe; e, por fim, passou pelo CCBH a exposição
‘’Scénes du foot’’, resultante de um prestigioso concurso de fotografia que premiou
vários fotógrafos haitianos.
As danças brasileiras também têm destaque no CCBH. É ofertado curso de
danças em parceria com professores brasileiros e haitianos de ritmos como samba,
axé, forró e ciranda desde 2008. Complementam o curso de danças as aulas de
percussão, em parceria com professor haitiano. O Centro Cultural também oferta
curso de capoeira desde sua inauguração, com cerca de 30 alunos. Também são
frequentes as apresentações, discussões e projeções de filmes sobre a luta brasileira.
A Festa Junina do CCBH é um evento tradicional, com diversas edições realizadas, com participação de até 300 participantes e quadrilha com 40 dançarinos.
Nessas ocasiões, foram oferecidas aulas de danças juninas, durante preparação
para o grande evento.
O Centro Cultural Brasil-Haiti marcou presença em importantes eventos
culturais no país caribenho. Em 2013 e 2014, esteve no “Festival Nacional de
Poesia de Jéremie”; em 2014, no “Festival de Letras e Artes de Port de Paix” e
na “Nuit blanche”; em 2013, no “Livres en folie”; em 2012 e 2013 no “Festival
Internacional de Dança”.
O Centro Cultural Brasil-Haiti acolheu o lançamento de diversos livros, entre
eles do ‘’Regwoupman ekriven kreyòl’’, grupo de escritores apoiadores da recém
fundada Academia Crioula de Letras, e do livro “Fulano Fulano/Jepyepyeje”, de
poesia bilíngue (português e crioulo) escrito por estudantes haitianos no Brasil.
Apesar de atuar em contexto marcado por desafios, o CCBH tem-se firmado
como uma das principais instituições culturais estrangeiras no Haiti e plantado sementes da cultura brasileira em solo haitiano, que a ela tem-se mostrado extremamente receptivo. A impressão que fica é que o intercâmbio cultural tão particular
promovido pelo CCBH ainda muito frutificará.
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Centro Cultural
Brasil-São Tomé e
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Centro Cultural Brasil-São Tomé
e Príncipe: divulgação da cultura
brasileira e compromisso com
causas sociais

O Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe (CCBSTP), inaugurado em 20 de março de 2008, faz parte da estrutura da Embaixada do Brasil em São Tomé e tem o objetivo de desenvolver atividades
relacionadas ao ensino da Língua Portuguesa, em sua vertente brasileira. Promove, também, exposições, sessões de cinema, concertos,
seminários, palestras, entre outras iniciativas voltadas à difusão da
cultura brasileira.
As instalações do Centro Cultural são recentes, tendo sido o edifício que o abriga construído nos anos de 2007 e 2008, como parte do
projeto de ampliação da Embaixada brasileira, localizada no Largo
de Santo Antônio, à margem esquerda da Baía de Ana Chaves. O moderno prédio contém sala de exposições e auditório com capacidade
para 80 pessoas, os quais se comunicam com o subsolo do prédio
principal da Chancelaria - este de traços arquitetônicos luso-coloniais, onde estão localizadas as salas de leitura e de acesso à Internet.
A despeito de o edifício do Centro Cultural ter apenas 8 anos,
sua importância como espaço de difusão cultural é amplamente reconhecida pelo Governo e pela sociedade santomenses, seja pelos recorrentes pedidos de uso do espaço para atividades oficiais de cunho
cultural, seja pelo constante fluxo de jovens e adolescentes que frequentam a biblioteca e a sala de exibições do Centro Cultural.
A divulgação da cultura brasileira em São Tomé e Príncipe tem
tomado, como particularidade, o compromisso com a questão social.
Tal diretriz permite que o Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe se constitua num espaço à disposição de todas as camadas sociais
da população no que diz respeito ao oferecimento de cursos, além de
atividades tanto culturais quanto educativas.
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O CCBSTP promove, regularmente, diversos cursos de
língua portuguesa, exibições
de filmes brasileiros, exposições de artes plásticas, eventos
gastronômicos, oficinas e apresentações teatrais. Na área da
educação, divulga os programas de cooperação para o ensino superior como os Programas de Estudante-Convênio
de Graduação (PEC-G) e Pós-Graduação (PEC-PG) e o processo seletivo da Universidade
de Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira
(UNILAB).
Desde sua inauguração, o
CCBSTP vem desenvolvendo,
de forma pioneira no país, o
ensino da língua portuguesa
para estrangeiros, tendo como
base a variante brasileira, modalidade ainda pouco aplicada nos cursos de graduação
em Letras da Universidade de
São Tomé e Príncipe. Gradualmente, a grade de cursos foi diversificada, com a abertura de
oficinas e cursos de aprimoramento de conhecimentos sobre
o uso do idioma e da competência comunicativa.
Entre os cursos ofertados
pelo Centro Cultural, em 2015,
está o “Curso de Língua Portuguesa para Estrangeiros”,
com foco no uso da língua
portuguesa como ferramenta
de trabalho, utilizando uma

abordagem comunicativa, em cinco módulos de 36
horas-aula. Outra oferta é a do “Curso de Redação e
Produção Textual”, que apresenta os diferentes tipos de
textos e as características que marcam cada um, com
ênfase à redação de textos dissertativos-argumentativos. O público participante deste curso, em sua grande
maioria, é composto por estudantes do 12º ano do ensino secundário com interesse em concorrer a vagas de
graduação na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB).
Os “Cursos e oficinas de Língua Portuguesa Infantil” têm por objetivo motivar o interesse da criança pela
aprendizagem da língua portuguesa, por meio do incentivo à leitura. Para isso, as aulas trabalham gêneros
literários como contos, poesias, fábulas, parlendas e adivinhas, de forma contextualizada com o cotidiano santomense, permitindo, assim, acesso ao mundo da escrita, das suas funções, formas, expressões e diversidades.
Há, ainda, um “Curso Preparatório ao CELPE-Bras”, que decorre do credenciamento do Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe, em março de 2014,
como posto aplicador do exame e da obrigatoriedade
de apresentação do mencionado certificado nas inscrições aos programas educacionais Programa Estudante-Convênio de Graduação (PEC-G) e de Pós-Graduação
(PEC-PG). O “preparatório” objetiva possibilitar aos
alunos a aquisição do idioma português, por meio do
conhecimento dos valores culturais do povo brasileiro,
veiculados linguisticamente em situações e contextos
relevantes e diversificados de uso e, com isso, prepará-los ao exame de certificação do CELPE-Bras.
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O Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe conta com a Sala
de leitura Cecília Meireles, inaugurada em 2 de dezembro de 2010,
com objetivo de proporcionar incentivo à leitura e promoção da língua portuguesa. A sala oferece rico acervo bibliográfico, passível de
empréstimo, sobre diversos temas, como literatura de referência, didáticos em geral, história, política, relações internacionais, arte, entre outros. A sala dispõe, ainda, de espaço para leitura, consulta, bem
como acesso gratuito à Internet, para os leitores cadastra"O Centro Cultural também
dos, servindo de meio de inclusão digital. Em 2014, a Sala
apoia a realização do Workshop
de Leitura Cecília Meireles teve o registro de 2,7 mil visitas,
de Investigação Científica
a maior parte delas de estudantes do ensino secundário de
de São Tomé e Príncipe, o
São Tomé e Príncipe.
principal evento acadêmico de
O Centro Cultural mantém, também, o projeto “Leitura
cunho científico do país, que
na Praça”, com intuito de promover o acesso e o incentivo
divulga resultados de pesquisas
à leitura, possibilitando que tanto crianças quanto adolesrealizadas nas ilhas e no
centes e adultos possam entrar em contato mais ativo com
exterior, principalmente pelos
a literatura, em suas diferentes formas de expressão, fora
estudantes santomenses, no
do espaço físico do CCBSTP. No evento, são expostos cerca
âmbito dos programas como o
de 250 exemplares do acervo da sala de leitura do CCBSTP
PEC-G e PEC-PG".
em um varal de livro, integrados com uma programação
lúdica baseada na narração de história, pintura facial, jogos de adivinhação, leitura dinamizada pelo público e exibição de episódios do
Programa “Livros Animados”, do acervo da TV Escola.
Em diferentes oportunidades, o Centro Cultural Brasil-São
Tomé e Príncipe apoia a realização de projetos culturais no país.
Um dos mais importantes foi a publicação de “Versos”, do poeta
santomense Caetano Costa Alegre, disponibilizada e distribuída
pela Embaixada do Brasil em São Tomé. Na ocasião do lançamento,
mais de mil exemplares foram oferecidos gratuitamente para a sociedade santomense, bem como para instituições brasileiras.
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Entre as atividades culturais promovidas pelo
Centro Cultural Brasil-São
Tomé e Príncipe, a música brasileira tem papel de
destaque. Nesta vertente
cultural, destaca-se a apresentação da cantora Renata Jambeiro, que, em 2009,
promoveu show inspirado
em pesquisa sobre a musicalidade africana e suas vertentes. Outro exemplo foi a
apresentação da intérprete
Tereza Gama, em 2012, que,
por sua vez, produziu espetáculo com ênfase no samba
de partido-alto.
Um dos exemplos de
grande repercussão e inserção cultural brasileira é a
Festa Junina de São Tomé e
Príncipe, que entrou no calendário oficial santomense
como referência de atração cultural, com média de
público de 800 pessoas. O
evento, realizado no Largo do Bom Despacho, bem
ao lado do Centro Cultural
Brasil-São Tomé e Príncipe, constitui hoje uma das
maiores festas populares de
São Tomé e Príncipe, com
apresentação da tradicional
dança da quadrilha, comidas típicas (mingau de milho, bolos de fubá, milho
cozido, maçã do amor, quentão, entre outros), de grupos
musicais de forró, sempre
com o apoio da Associação
dos Ex-Alunos Santomenses
Formados no Brasil.

A respeito da Festa Junina, deve ser
ressaltado o fato de que o ingresso no
evento se dá por meio da doação de alimento não perecível. Após a Festa, os
alimentos arrecadados são doados para
instituições de caridade e casas de abrigo, criteriosamente selecionadas, dentre
as que realizam notáveis trabalhos de assistência em São Tomé e Príncipe. Dessa
forma, pode-se afirmar que a Festa Junina permite não somente a divulgação da
cultura do Brasil, mas também representa um gesto de apoio amigo do povo brasileiro àquele país.
Anualmente, o Centro Cultural também apoia a realização do “Workshop
de Investigação Científica de São Tomé e
Príncipe”, o principal evento acadêmico
de cunho científico do país, com a proposta de divulgar os resultados de pesquisas
realizadas nas ilhas e no exterior, principalmente pelos estudantes santomenses,
no âmbito dos programas educacionais
como o PEC-G e PEC-PG.
Além disso, no programa radiofônico “Estação Brasil”, que vai ao
ar todas as sextas-feiras, das 15
às 17h, pela Rádio Jubilar de São
Tomé e Príncipe (90,9 FM), divulga-se a cultura brasileira e os
programas de cooperação da
Embaixada brasileira e de seu
Centro Cultural.
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No âmbito da promoção da cinematografia brasileira, o Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe realiza
exibições, gratuitas, todas as sextas-feiras, das sessões do
“Cine Brasileirinho” e do “Cine Brasil”, que trazem ao
público produções brasileiras ou que tenham marcas da
cultura e participação brasileiras.
O Centro Cultural apoiou a realização de mostras
de cinema, como a “Mostra Riofilme de Cinema de
São Tomé e Príncipe”, sob a curadoria do produtor
Vital Filho, que divulga o cinema brasileiro no país
há três edições.
Também com o objetivo divulgar do cinema brasileiro, o “Cine Brasil Itinerante” tem o propósito de fazer
chegar a localidades distantes da capital santomense filme nacional selecionado. É dada preferência a localidades que não tenham acesso a bens culturais, realizando
assim uma inclusão sociocultural das populações, que
às vezes têm até carência de energia elétrica.
Dessa forma, o CCBSTP tem buscado ser não
só um espaço de difusão das culturas brasileira
e santomense, mas também local de oferta de
atividades culturais para a população santomense e a comunidade estrangeira residente em São Tomé e Príncipe.
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Centro Cultural Brasil-República
Dominicana: oportunidades de
cooperação com base na língua
portuguesa

No dia 23 de março de 2009, foi inaugurado, durante a gestão do
Embaixador Ronaldo Dunlop, o Centro Cultural Brasil-República
Dominicana (CCB-RD) para atender os interessados em conhecer o
Brasil mais de perto e em aprender a língua portuguesa.
Nos dois primeiros anos, o CCB-RD foi dirigido pela Professora
Doutora Cristiane Grando. Desde novembro de 2011, o Diretor é o
Professor Gregorio Manuel Rivas Guigni.
O CCB-RD está localizado em São Domingos, no Setor de Gazcue, à rua Hermanos Deligne, 52, numa casa histórica - patrimônio
da cidade de São Domingos, antiga residência do advogado, poeta,
político e diplomata dominicano Enrique Henríquez (1859 – 1940)
- que foi restaurada para acolher o Centro Cultural. A instituição
possui um total de cinco salas de aula, uma biblioteca, uma cozinha
e uma sala de projeção de filmes e eventos.
Além de aulas regulares de língua portuguesa, o Centro Cultural realiza eventos relacionados às culturas brasileira e dominicana.
Nas sextas-feiras, são realizados os “Sextartes”, série de eventos que
abrange ciclos de cinema brasileiro, palestras com personalidades
dominicanas e brasileiras, entre outros. Entre os convidados que já
passaram pelo Centro Cultural, destacam-se o folclorista dominicano Dagoberto Tejada, o Vice-ministro de Cooperação Internacional,
Inocêncio Garcia, a professora Josefina Zaiter, o ex-Vice-ministro de
Economia e Planejamento, Rolando Pérez, e o sacerdote José Navarro, Diretor da Pastoral da Criança na República Dominicana.
O CCB-RD realiza, frequentemente, eventos alusivos à cultura
brasileira. A cada ano, a festa carnavalesca é comemorada ao estilo
particular de uma região brasileira. Nos últimos anos, foram realizadas festas de carnaval típicas da Bahia, de Pernambuco e de Ouro
Preto/Minas Gerais. Por sua vez, as festas juninas têm contado com
público superior a 400 pessoas, entre alunos, ex-alunos e membros da
comunidade brasileira.
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Outra série de eventos de muito sucesso são os saraus, realizados para celebrar
o aniversário do Centro Cultural (23 de
março). Os saraus têm como objetivo expor os talentos artísticos e literários dos
alunos e ex-alunos do CCB-RD. Neles são
demostradas suas capacidades artísticas,
como o canto, a dança, a poesia e a execução de instrumentos como tambores
brasileiros, o violino e o violão.
Para realizar as referidas atividades,
o CCB-RD tem recebido a valiosa colaboração do grupo “Os Amigos do CCB”,
formado por estudantes que completaram os cursos de português oferecidos
pelo Centro e que procuram manter
contato direto com a instituição. Eles se
reúnem duas vezes por mês no Centro
Cultural com o objetivo de manter vivos
os conhecimentos da Língua Portuguesa,
bem como participar ativamente de todas
as atividades promovidas no Centro.
No tocante às atividades educacionais
do CCB-RD, são ofertados cursos de Língua Portuguesa e de Cultura Brasileira
em seis níveis, cada nível com duração de
três meses, que se completa em dois anos.
Além disso, é oferecido curso de Proficiência em Língua Portuguesa, que consta de três níveis e se completa em um ano.
Os cursos de verão têm sido um grande sucesso no Centro Cultural. No mês
de agosto, foram apresentadas oficinas
de samba, capoeira, percussão, literatura
brasileira, fonética, e os cursos de culinária brasileira, este último o mais esperado
pelos alunos. Em 2014, o curso de culinária contou com a participação de diversos
chefs dominicanos, que procuravam ampliar as ofertas dos restaurantes para os
quais trabalham.

Em abril de 2015, um reconhecido
restaurante da cidade histórica de São
Domingos realizou uma noite dedicada
ao Brasil, quando a chef brasileira Denise
de Paula preparou diversos pratos brasileiros para a atividade.
Em novembro 2014, iniciou-se o projeto “Brasil 360º”, com o objetivo de realizar atividades relacionadas a um estado
brasileiro, aprofundar a cultural local, as
personalidades destacadas na música e literatura, além de um estudo da história
do estado. O projeto finaliza com uma
celebração que recolhe os pontos principais da região, inclusive a culinária. A
primeira edição do projeto celebrou o
“Rio 360º”. Para vivenciar a atmosfera
carioca, foi criado um ambiente típico de
um boteco, com música ao vivo, como os
sambas da Lapa e a bossa nova.
Desde 2010, o CCB-RD tem um convênio com o Ministério de Educação Superior Ciência e Tecnologia (MESCyT),
através do qual, anualmente, um grupo
de jovens profissionais realiza um curso
de português intensivo, que os habilita
para, posteriormente, realizar cursos de
mestrado e doutorado em áreas variadas
de conhecimento, no Brasil. Em 2015, 36
jovens participam do curso divididos em
dois grupos. Até o momento, 209 professionais participaram dos cursos de português através desse convênio.
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Até abril de 2015, o CCB-RD recebeu 2.562 estudantes, dos quais
327 se formaram no curso regular - 153 dos grupos do MESCyT e
39 dos cursos de proficiência - perfazendo um total de 519 pessoas.
Em setembro de 2011, iniciou-se o acordo do CCB-RD com o Ministério de Relações Exteriores da República Dominicana (MIREX), o
qual permite que, a cada trimestre, duas professoras do Centro
Cultural ministrem aulas de português no Centro de Idiomas "O CCB-RD tem recebido a vado MIREX. Até o momento, 80 pessoas receberam aulas de liosa colaboração do grupo “Os
Amigos do CCB”, formado por
português por meio desse convênio.
Em abril de 2012, o CCB-RD foi credenciado como Centro estudantes que completaram
Aplicador do CELPE-Bras. A equipe docente foi treinada por os cursos de português oferetécnicos do INEP e, a partir daquela data, já ocorreram sete cidos pelo Centro e que procuaplicações do CELPE-Bras. Nas primeiras seis aplicações 145 ram manter contato direto com
pessoas foram aprovadas no exame, o que representa um nível a instituição. Eles se reúnem
duas vezes por mês no Cende aprovação de 91%.
A partir de agosto de 2012, foi iniciado o programa de rá- tro Cultural com o objetivo de
dio “Brasil Cultural”, transmitido pela Radio Educativa Do- manter vivos os conhecimenminicana (95.3 FM), do Ministério de Educação da República tos da Língua Portuguesa, bem
Dominicana (MINERD). O programa é realizado pela equipe como participar ativamente de
docente do CCB-RD. Até o momento, já foram produzidos todas as atividades promovidas
70 programas sobre diversos temas da cultura brasileira. Em no Centro Cultural".
2014, os primeiros 32 programas foram reunidos em um DVD.
Desde finais de 2012, o CCB-RD vem promovendo a realização
de três concursos de redação. O primeiro, sobre “Tiradentes”, teve
como vencedora a jovem Erielba Gil. O segundo, “O Português como
Língua de Comunicação Intercontinental”, apontou como vencedora a jovem porto-riquenha Irmarelis Ortiz; o terceiro concurso, cuja
temática foi “É o Brasil um País Caribenho?”, indicou o jovem Enmanuel Acevedo de la Cruz como primeiro colocado.
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Em julho de 2013, o CCB-RD iniciou um processo de cooperação com o Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), através
do qual o Centro Cultural tem sido interlocutor para
que o CEFET-MG no desenvolvimento de convênios
com universidades dominicanas e o MESCyT. Concretamente, já foram estabelecidos convênios com a
Universidade Ibero-americana (UNIBE), Universidade APEC e o Instituto Especializado de Educação
Superior Loyola (IEESL).
Além disso, o Centro Cultural tem sido ponto focal
para que profissionais dominicanos realizem os processos prévios para a matrícula no Mestrado em Engenharia Civil do CEFET-MG, na República Dominicana. O Centro Cultural recebe a documentação, aplica
a prova de admissão e o CEFET-MG envia dois professores para realizar as entrevistas finais de seleção. No
primeiro processo, seis jovens foram selecionados e, no
segundo, três. Todos realizam seu Mestrado com bolsas concedidas pelo CEFET-MG.
No período de 18 de março a 18 de junho de 2015,
uma estudante do mestrado em letras e outra do curso
de graduação em letras do CEFET-MG realizaram um
estágio no CCB-RD. Nesse período, ministraram curso
e oficinas de produção textual, fonética, conversação,
preparatório ao CELPE-Bras, que permitiram enriquecer a oferta acadêmica do Centro Cultural.
A mais recente parceria entre o CCB-RD e o CEFET-MG é o curso de imersão de português, que foi
realizado durante três semanas em Belo Horizonte.
Os estudantes ficaram hospedados em casas de família e receberam um curso com uma carga horária de
75 horas, o que permitiu aprimorar o português dos
alunos participantes.
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Desde agosto de 2013, o CCB-RD tem
seu grupo de teatro “Tinta no Palco”, que
é dirigido pelo jovem ator Tomás Pérez,
funcionário do CCB, responsável pela
biblioteca e pelos eventos do Centro Cultural. O grupo fez sua primeira apresentação e levou ao palco um fragmento de
“Toda nudez será castigada”, do dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues. A última apresentação foi realizada em abril de
2015, com a apresentação de “Álbum de
família”, também de Nelson Rodríguez.
No dia 29 de abril de 2015, foi realizado o “Primeiro Seminário sobre o Ensino
do Português na República Dominicana”.
No evento, pela primeira vez se tentou recolher um pouco da história do ensino de
português no país, iniciado há mais de 50
anos, com as professoras de português
Celene Brandão Portorreal e Eleny Tabacow, no final da década dos 60.
Para celebrar o dia Internacional do
Meio Ambiente, em parceria com o Grupo Ecobasura, foi realizada em junho de
2015, a atividade “Convite à reciclagem”.
No âmbito do projeto, foram realizadas
oficinas para ensinar a classificar, reciclar
e aprender a realizar artes manuais com
material reciclado. Também foram realizadas palestras, destacando-se a ministrada por um técnico brasileiro de Itaipu,
que se encontrava na República Dominicana como parte de um projeto intitulado “Cultivando água boa”.
Atualmente, o Centro Cultural Brasil
República Dominicana conta com uma
equipe de cinco professoras brasileiras,
um diretor e também professor, dois auxiliares administrativos e uma auxiliar de
limpeza. O CCB-RD teve 411 estudantes
inscritos no segundo trimestre de 2015,
distribuídos em 31 cursos realizados.
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Centro Cultural Brasil-África do
Sul: agente de aproximação de
culturas e de aprofundamento do
intercâmbio linguístico

O Centro Cultural Brasil-África do Sul (CCBAS) iniciou suas atividades em outubro de 2009, no contexto de política de expansão das
unidades que hoje compõem a Rede Brasil Cultural.
Inaugurado na Chancelaria da Embaixada do Brasil em Pretória,
em sala única, que a um só tempo servia de secretaria, administração
e sala de aula, o CCBAS mudou-se, em maio de 2011, para instalações
autônomas, mais amplas e adequadas, no mesmo edifício da Embaixada, o que permitiu que se desincumbisse melhor de suas funções
como agente da diplomacia cultural brasileira.
A decisão da abertura do CCBAS refletia, entre outros fatores, a
demanda local pelo ensino da língua portuguesa e o interesse crescente neste país pela cultura brasileira. Em particular, recorde-se
que a África do Sul tem, entre seus vizinhos na África Austral, dois
países lusófonos - Angola e Moçambique - com os quais mantém intensas relações comerciais, políticas, culturais e populacionais. O intercâmbio regional constitui, pois, estímulo natural ao aprendizado
da língua portuguesa.
Igualmente, o adensamento das relações com o Brasil – seja no
âmbito bilateral ou multilateral, com destaque para as agendas de
grupos como o IBAS, o BASIC, o BRICS e o G-20 – impulsionou
a demanda local pelo idioma e, em especial, o interesse pelo Brasil.
Esse cenário ensejou a criação do CCBAS, que ora oferece seis
níveis de turmas de português, na vertente brasileira.
Os cursos atraem não somente alunos de nacionalidade sul-africana, mas, frequentemente, também de outros países do continente,
da Europa, da América do Norte e da Ásia, haja vista a realidade
cosmopolita de Pretória e Joanesburgo.
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Em maioria, os estudantes
do CCBAS são profissionais
interessados em relações comerciais com o Brasil ou em
estabelecer-se no país. Há,
ademais, aqueles que buscam
o português como instrumento para estreitar os laços de
suas instituições com interlocutores brasileiros.
A título de exemplo, o
CCBAS tem, entre seus estudantes, membros do corpo docente da Universidade de Pretória, que se têm engajado na
realização de atividades com o
Grupo de Países Latino-Americanos e do Caribe (GRULAC)
em geral, e particularmente
com o Brasil. Nessa linha, tais
interlocutores negociaram e firmaram, no primeiro semestre
de 2015, memorando de entendimento entre a Universidade
de Pretória e a Universidade de
Brasília (UnB), que incrementará o intercâmbio acadêmico
entre aquelas instituições.
Um dos principais fatores
que limita a ampliação de vagas
é o reduzido quadro de funcionários do CCBAS. Os esforços
de expansão da equipe são dificultados pela restrita oferta, no
mercado de trabalho local, de
profissionais que a um só tempo
tenham formação adequada e,
no caso de estrangeiros (como
sói ser a origem de professores
de português na África do Sul),
que comprovem situação regular de residência e de permissão
legal para o exercício de ativi-

dade remunerada – exigência que também se estende à
Embaixada quando da contratação de funcionários.
Assim, de sua fundação, em 2009, até agosto de
2015, a instituição contava com a colaboração de apenas uma professora, que sempre acumulou funções de
Diretora. O cargo é ocupado, desde março de 2011,
pela brasileira Daniela Malheiros Mendonça com competência e desenvoltura.
Em setembro de 2015, o CCBAS concluiu processo seletivo e agregou a seus quadros nova professora,
a brasileira Maria Aparecida dos Santos Oliveira. As
professoras são assistidas pela Auxiliar Administrativa
Michelle Simão.
A abertura de mais turmas soma-se a outras iniciativas do CCBAS já implementadas, voltadas para
a expansão do ensino do português e para a ampliação do público-alvo, tais como: o credenciamento do
CCBAS como aplicador do exame para o Certificado de
Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros
(CELPE-Bras); a abertura de turmas específicas para os
interessados em realizar o CELPE-Bras; cursos intensivos; divulgação dos programas de bolsa de estudos
do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação
(PEC-G) e do Programa de Estudantes-Convênio de
Pós-graduação (PEC-PG); turmas para empresas sul-africanas e brasileiras estabelecidas na África do Sul;
ou ainda cursos para filhos de brasileiros residentes na
África do Sul.
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O CCBAS procura ainda incluir em
sua programação cursos que respondam
a necessidades e demandas conjunturais.
Tal foi o caso de curso espeO CCBAS procura ofertar curcial preparatório oferecido a
sos que respondam a demandas
estrangeiros que pretendiam
conjunturais (...). Na esteira do
viajar ao Brasil por ocasião
estreitamento das relações bilada Copa do Mundo FIFA
terais na área de defesa, o inter2014. Ainda nessa linha, na
câmbio com o Brasil - como as
esteira do estreitamento das
operações marítimas dos países
relações bilaterais na área de
do IBAS – IBSAMAR, a promodefesa, o intercâmbio com
ção de cursos de treinamento
o Brasil (como as operações
em instituições militares brasimarítimas dos países do IBAS
leiras, entre outros - motivou a
– IBSAMAR, a promoção de
abertura de turma especial para
cursos de treinamento em
oficiais sul-africanos.
instituições militares brasileiras, entre outros) motivou a abertura de
turma especial para oficiais sul-africanos.
A atuação do CCBAS não se restringe ao ensino de português em sala
de aula, em sua sede. O Centro Cultural envida esforços para, sempre que
há oportunidade, interagir com instituições locais, com vistas a promover o
diálogo cultural e educacional.
Nesse contexto, a criação, em 2015, do
Leitorado de Português na Universidade
de Pretória (UP), desdobrou-se em contatos mais frequentes entre o CCBAS e
aquela instituição acadêmica, particularmente por meio da Leitora brasileira designada no âmbito do programa. O Centro Cultural tem então trabalhado para
desenvolver atividades conjuntas com o
Departamento de Línguas Modernas da
UP e exortar os alunos de português da
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universidade a envolverem-se em programas culturais promovidos pela
Embaixada do Brasil, seja na sede do CCBAS, seja em outras instalações.
São ainda exemplos de atividades culturais extracurriculares promovidas pelo CCBAS ou que contam com apoio da instituição: aulas de
culinária brasileira; exibição de filmes e documentários, a fim de divulgar a produção audiovisual brasileira; palestras sobre aspectos da cultura nacional; eventos temáticos sobre festas populares (festas juninas,
Carnaval); concursos gastronômicos, em que os participantes apresentam em português receitas da culinária brasileira ou de outras origens;
concursos de talentos, em que os participantes interpretam peças do
cancioneiro popular.
O CCBAS envolve-se, ademais, na organização de eventos promovidos pelo Setor Cultural, Educacional e de Imprensa da Embaixada do
Brasil em Pretória.
Tal é o caso, por exemplo, do tradicional Torneio de Futebol do
Grupo de Países Latino-Americanos e do Caribe (GRULAC), disputado entre escolas públicas localizadas em comunidades
carentes da província de Gauteng - que abriga Pretória
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e Joanesburgo, entre outras municipalidades. Por ocasião do campeonato,
cada time escolar defende as cores de um
país do GRULAC e então recebe o apoio
da Embaixada ou do Alto Comissariado
correspondente. Assim, em parceria com
empresas brasileiras, a Embaixada tem
providenciado, já há vários anos, uniformes, alimentação e transporte para time
da “BudMbelle Primary School”, de Atteridgeville. O apoio à escola tem despertado admiração e curiosidade crescente dos
alunos pela cultura brasileira, em experiência que transcende o dia do torneio e
promove valores caros à cultura brasileira, como o amor pelo futebol, o espírito
esportivo e a inclusão social.
O persistente esforço do CCBAS em
tantas frentes tem contribuído significativamente para encorajar a interlocução
entre o Brasil e a África do Sul na esfera cotidiana, uma vez que seus cursos e
eventos têm o condão de aproximar pessoas, aprofundar o intercâmbio linguís-

tico, social e cultural, e assim favorecer o
entendimento, a confiança, o interesse e o
respeito mútuos.
Nesse sentido, a instituição tem-se
revelado um importante agente de diplomacia cultural. Ao celebrar a cultura brasileira e a língua portuguesa sem perder
de vista o diálogo com a realidade local,
o CCBAS estende a mão à cultura sul-africana e reforça os laços de amizade e
fraternidade que nos unem, em ambiente
propício ao congraçamento entre o Brasil
e a África do Sul.
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Centro Cultural Brasil-Líbano:
instrumento da diplomacia
cultural brasileira no país dos
cedros

A abertura do Centro Cultural Brasil-Líbano, oficialmente inaugurado em Beirute em 18 de novembro de 2011 pelo então Vice-Presidente Michel Temer, de origem libanesa, marca não somente a
criação de um instituto de ensino da língua portuguesa no país dos
cedros, mas a instrumentalização da diplomacia cultural brasileira
no Líbano e, em certa medida, no Oriente Médio, haja vista ter sido o
primeiro Centro Cultural brasileiro instituído na região.
Por que um Centro Cultural brasileiro no Líbano? Um rápido
raciocínio poderia pressupor distâncias entre os dois países além da
dimensão geográfica. Mas a realidade mostra que Líbano e Brasil
mantêm conexões históricas consideráveis. Do ponto de vista mais
simbólico, essa ligação começou com a expedição do Imperador Dom
Pedro II ao Oriente Médio, tendo chegado ao atual território libanês
em 1876. Durante a visita, Pedro II teria instado os libaneses a migrarem para o Brasil, onde seriam bem-recebidos e prosperariam. Houve,
de fato, em seguida, grandes correntes migratórias da região em direção ao país. De difícil precisão, estima-se que o número atual de descendentes de libaneses no Brasil ultrapasse seis milhões de indivíduos.
Essa estatística se torna ainda mais interessante quando analisada da
perspectiva libanesa. Tendo presente que a população do Líbano conta
em torno de 4,5 milhões, segundo estimativas mais generosas, poderia
haver cerca do dobro de descendentes no Brasil. Daí decorre as tão
especiais relações entre os dois países, baseadas em laços ao mesmo
tempo de amizade e de sangue.
A ideia de se estabelecer um Centro Cultural no Líbano começou
a florescer anos antes da inauguração do CCBL em 2011. Em relatos
de visitas de autoridades brasileiras ao Líbano, como a do então Ministro da Educação Fernando Haddad, também de origem libanesa,
em 2006, constatam-se sugestões de adensamento da cooperação
educacional e cultural entre os dois países, com menção explícita à
instituição de um Centro de Estudos Brasileiros na futura “Casa do
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Brasil no Líbano”, referência ao imóvel
que deverá ser erguido em terreno doado ao Brasil pelo governo libanês para a
construção de nova sede da chancelaria
da Embaixada brasileira.
No mesmo ano, enquanto chefiava
a Divisão de Promoção da Língua Portuguesa do Ministério das Relações Exteriores, tive ocasião de avistar-me em
Beirute com o Ministro da Educação libanês, acompanhado do então diretor da
Agência Brasileira de Cooperação (ABC).
Entre os temas tratados, discutimos a
possibilidade de abertura de leitorado
de professor brasileiro em universidade
libanesa, a viabilização da participação
de estudantes bolsistas libaneses nos programas estudantes-convênio de graduação e pós-graduação e a inclusão do idioma português como segunda língua em
escolas públicas libanesas. As recomendações emanadas do encontro teriam
convergido finalmente para a criação de
um Centro de Estudos Brasileiros em
Beirute. A sugestão tinha como lastro a
demanda por curso de língua portuguesa
em Beirute e na região do Vale do Bekaa,
área de onde partiu a maioria dos que
emigraram para o Brasil.
Da constatação dessa demanda nasceu
o projeto piloto de instituição de leitorado
em universidade libanesa a partir de 2010,
apoiado pela Embaixada do Brasil. A iniciativa foi inicialmente implementada na
Universidade São José, em Beirute, e, em
momento posterior, estendida ao Vale do
Bekaa, na aldeia de Ghazze. A experiência
comprovou a viabilidade de um Centro
Cultural brasileiro no Líbano para o ensino da vertente brasileira da língua portuguesa e para a promoção mais ampla da
cultura brasileira.

A abertura do Centro Cultural Brasil-Líbano não se deu de maneira imediata; resultou de longo processo que
incluiu a busca por edifício adequado
à representatividade e aos objetivos de
uma instituição cultural da Embaixada
brasileira, o aparelhamento das instalações, a criação de cargos e contratação
de colaboradores, o planejamento de
cursos e de atividades culturais, entre
tantas outras providências. Em 27 de
abril de 2011, o CCBL finalmente abriu
as portas ao público. O acontecimento
foi prestigiado por libaneses, brasileiros
e estrangeiros residentes em Beirute e
pelos principais jornais locais, que noticiaram a nova opção cultural na cidade.
A materialização de todo esse esforço
deu-se na gestão do Embaixador Paulo
Roberto Tarrisse da Fontoura.
Não obstante a visibilidade alcançada
com a divulgação do início das atividades
do CCBL, a instituição de um centro cultural de tal porte não poderia prescindir
de celebração oficial à altura de tão importante iniciativa. Aproveitando o ensejo da visita do Vice-Presidente Michel Temer, acompanhado de robusta delegação
brasileira, foi organizada cerimônia de
inauguração oficial em 11 de novembro
daquele mesmo ano.
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A Sede
A história do elegante edifício onde está instalado o
CCBL se confunde com a história da família do proeminente comerciante de tecidos Halim Gerges Kazan
(1881-1958), que, ao retornar ao Líbano no primeiro
quartel do século XX para o encontro da noiva prometida, deixou em Guadalajara, no México, os negócios em
sociedade com os primos. Ao reestabelecer-se em Beirute, Kazan inaugurou pequeno comércio no antigo bazar de Beirute, onde hoje se localiza o centro comercial
Beirut Souks. Na época, buscou um imóvel para instalar-se com a futura esposa, tendo comprado da família
Trad o terreno para a construção de edifício residencial
tradicional libanês. Os Trad, por provável ironia do destino, comprariam o prédio quase 100 anos depois, sendo os atuais proprietários do imóvel que o CCBL ocupa.
Estima-se que construção da propriedade tenha
sido finalizada por volta de 1912-13, pouco antes do casamento de Halim Kazan, ocorrido em 10 de maio de
1914 – conforme consta na gravação de sua aliança matrimonial. O prédio de três pavimentos, extremamente
luxuoso para os padrões da época, abrigou o casal e os
cinco filhos desde então, com alguns poucos inquilinos que ocuparam o andar térreo até que a geração seguinte dos Kazan, com as respectivas famílias, pudesse
habitar plenamente os três pavimentos da construção.
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O prédio sofreu repetidamente danos
durante a Guerra Civil Libanesa (19751990). Na noite do dia 1º de julho de 1978,
logo após o término de uma restauração
no segundo andar devido a bombardeio
sofrido no ano anterior, o prédio foi de
novo gravemente alvejado.
Em uma terceira ocasião, no dia 2 de
abril de 1981, o prédio foi atingido e, mais
uma vez, restaurado pela família Kazan,
a quem se pode atribuir o crédito pela
preservação das características originais
de um importante patrimônio arquitetônico do Líbano, cujo estilo é cada vez
mais raro no país e cujos exemplares afetados durante o conflito libanês foram,
em grande parte, perdidos.
Após o ataque de 1981, o prédio ficou
desocupado até 1992, quando o arquiteto
Elias Kazan, neto caçula de Halim Kazan,
ao retornar dos Estados Unidos, viabilizou a reocupação do andar térreo, instalando o próprio escritório de arquitetura
e outro de advocacia para membros da
família. O primeiro andar foi reocupado
pela filha mais velha de Halim, Odette
Kazan, tendo o último andar servido de
depósito.
A família Trad, ao retomar a propriedade do imóvel em 23 de junho de 2006,
restaurou-o completamente em 2010,
tomando o cuidado de preservar os aspectos arquitetônicos originais. O belo
edifício no bairro de Achrafieh se destaca das modernas construções que o cercam. Lembra uma antiga mansão italiana, com tradicional fachada em arcadas
ogivais triplas, estilo trazido da Itália no
século XVII. Destacando-se na paisagem
ao redor pelas paredes externas na cor
de vinho, a entrada principal e as janelas
apresentam belos entalhes nos portais de
pedra, cada um diferente dos demais.
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Uma formosa escada de pedra encastrada na parede liga os três pavimentos, ladeada por corrimão de ferro forjado, artisticamente decorado.
O destaque de cada pavimento fica por conta do típico saguão central
que hoje serve de galeria para exposições no térreo, de biblioteca no primeiro andar e de auditório no segundo. Em cada andar, arcadas triplas
apoiadas em pilares de mármore decoram os vãos. Os afrescos com motivos arabescos, de Chafik El-Azzi, enfeitam os tetos dos saguões de cada
pavimento. Seus motivos combinam com os desenhos tradicionais das
cerâmicas hidráulicas que ornam os pisos dos quartos que hoje servem
de salas de aula.
As famílias libanesas priorizavam a área comum à área privativa. Os
costumes da época exigiam grandes reuniões familiares e festividades,
sendo as residências representações do estilo de vida e da cultura daqueles
anos. Havia, como de costume, muitos quartos para abrigar o grande número de filhos e muitos banheiros para separar garotas de rapazes. Cada
andar possui uma cozinha ampla, que em seu tempo era também usada
como área de convivência e que hoje abriga lanchonete no térreo, sala de
aula para ateliês de culinária no primeiro andar e depósito no segundo.
A fachada que dá para a rua apresenta detalhes exclusivos e elaborados do lintel das janelas, além das arcadas triplas e das varandas em cada
andar. O terreno permitiu, ainda, um pequeno e charmoso jardim na
parte posterior da casa.

As Atividades
Com vocação primária de promover a vertente brasileira da língua
portuguesa, o CCBL oferece cursos do vernáculo divididos em seis níveis, oferecidos cada um em dois módulos letivos de aproximadamente
40 horas, além de cursos infantis, de conversação e de aprofundamento.
Com o credenciamento do CCBL como posto aplicador do exame para
a obtenção do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para
Estrangeiros (Celpe-Bras), o primeiro no Oriente Médio, tenciona-se
oferecer cursos preparatórios para a certificação oficial brasileira. Tendo
iniciado no ano de 2011 com as primeiras turmas totalizando apenas 13
estudantes, hoje o CCBL possui média anual de cerca de 550 alunos de
português, excluídos desse cálculo os participantes em oficinas, cursos
especiais e seminários.
Além dos cursos regulares, inúmeras são as atividades realizadas
nas premissas do CCBL, como sessões semanais de cinema, exposições
e mostras mensais, oficinas de culinária, dança e capoeira com frequências variadas, além de festas populares e cívicas e, mais recentemente,
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do programa “Vamos Falar
Português”, com encontros bimestrais visando a reunir a comunidade lusófona local.
Periodicamente, a instituição recebe, ainda, visita de
escolas públicas e privadas
do país, com atividades para
crianças de diferente idades,
assim como de organizações
não governamentais, que
atendem jovens com diferentes tipos de deficiências, tanto
físicas quanto intelectuais. A
esse respeito, as instalações do
CCBL foram adaptadas para
receber a pessoa com deficiência. O CCBL possui também
biblioteca e midiateca abertas
ao público com mais de 1.100
itens dos mais diversos gêneros
e áreas de interesse, cujos títulos estão disponíveis para empréstimo a toda a comunidade.

A atuação do CCBL não se restringe unicamente à sede. A instituição faz-se presente
em feiras educacionais, festivais de cinema,
casas de shows locais, universidades e até
mesmo em eventos em outras cidades do
país. Ademais, o Centro Cultural está presente virtualmente nas principais redes sociais (como Facebook, Twitter, Instagram e
YouTube), contando mais de 13 mil seguidores. Todos os dias, as redes são alimentadas
com informações sobre a cultura e a realidade brasileiras, assim como sobre eventos e
cursos oferecidos pela instituição e programas do governo.
Em cinco anos de atividade, o Centro
Cultural Brasil-Líbano logrou estabelecer-se
com sucesso na paisagem cultural do Líbano. Prova disso são os inúmeros eventos realizados ou do qual participa. Destaco o Festival de Cinema Ibero-Americano, do qual a
Embaixada, com o apoio do Centro Cultural,
participa há seis anos, tendo sido os filmes
brasileiros os de maiores bilheterias em todas as edições. Em 2014, a cem dias da Copa
do Mundo de Futebol no Brasil, o segmento
esportivo do principal telejornal libanês foi
apresentado ao vivo na sede do Centro Cultural, em evento que juntou música e dança.
No mesmo ano, o CCBL organizou grande
festival gastronômico com cozinheiros profissionais vindos do Brasil. Em 2015, com o
valioso suporte da equipe do CCBL, a Embaixada organizou concerto inédito de Villa-Lobos com a Orquestra Filarmônica do
Líbano sob a regência da maestrina brasileira Ligia Amadio, ao qual compareceram
mais de 800 pessoas, a maior audiência da
temporada. O Centro Cultural tem também
exercido importante papel na divulgação da
atuação da Marinha do Brasil no comando
do braço naval da Força Interina das Nações
Unidas no Líbano – UNIFIL, a missão de
paz da ONU no país.
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Sublinho, igualmente, inúmeras personalidades da classe artística libanesa, que integram ou integraram o corpo discente da instituição, como a jornalista Joumana Haddad, autora de vários livros,
entre eles “Eu Matei Sherazade”, traduzido para o
"O Centro Cultural Brasil-Líbaportuguês e publicado no Brasil, e a cantora e comno tem assumido papel de verpositora Tania Saleh, que tem despontado ao mesclar
dadeiro cartão-postal do Brasil
melodias árabes com ritmos do samba-canção. Ouno Líbano, de um lado, promotros destaques do corpo discente guardam laços famivendo a vertente brasileira da
liares com o Brasil, como os fotógrafos de moda Dany
língua portuguesa e as variadas
e Ghassan Mattar, dos artistas plásticos Charbel Chamanifestações culturais do país
moun, Sara Abou Mrad e Yasmine Jeitany, dos atores
e, de outro, servindo de ponto de
Rebelle Nehme e Marie e José Ayoub, da publicitária
encontro da comunidade LíbaDavina Attalah, da filantropa Nelly Chidiac e dos juno-brasileira e dos interessados
ristas Nadia Mattar e Laurent Aoun.
pelo Brasil no país dos cedros".
Desde a inauguração em 2011 até hoje, o Centro
Cultural Brasil-Líbano tem assumido papel de verdadeiro cartão-postal do Brasil no Líbano, de um lado, promovendo a vertente brasileira da língua portuguesa e as variadas manifestações culturais
do país e, de outro, servindo de ponto de encontro da comunidade
Líbano-brasileira e dos interessados pelo Brasil no país dos cedros. A
instituição do CCBL configura, assim, ação bem-sucedida da diplomacia cultural brasileira e simboliza em grande medida o amadurecimento e o estreitamento das relações entre Brasil e Líbano.
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Centro Cultural
Brasileiro em
Tel Aviv

225

Centro Cultural Brasileiro em Tel
Aviv: uma nova etapa na promoção
da cultura do Brasil em Israel

História
O Centro Cultural Brasileiro em Tel Aviv foi inaugurado pelo Vice-Presidente da República, Michel Temer, em 18 de junho de 2013, e
aberto ao público em 10 de abril de 2014.
O imóvel onde se localiza o CCB foi adquirido pelo Governo brasileiro em 1955 e utilizado como sede da Embaixada até 1975. Está
localizado no Sderot (Boulevard) Chen, no coração de Tel Aviv, uma
das regiões mais valorizadas da cidade, próximo à Prefeitura e à histórica Praça Rabin.
A partir de 1975, o imóvel da antiga Embaixada foi cedido ao
Centro Cultural Israel-Brasil, entidade israelense sem fins lucrativos, cujo objetivo era estreitar os laços culturais entre os dois países.
Seu primeiro presidente foi o Embaixador Shaul Levin, que durante
alguns anos exercera a função de Ministro para Relações Culturais
junto à Embaixada de Israel no Brasil, àquela época sediada no Rio
de janeiro. Até o ano de 2009, o CCIB foi presidido pelo Dr. Marcos
Wasserman, tendo como Presidente Honorário o Sr. Yaacov Keinan,
ex-Embaixador de Israel no Brasil.
Por trinta e quatro anos, o Centro Cultural Israel-Brasil realizou
cursos de português para um total de quase 2 mil alunos. Acumulou
biblioteca com três mil livros e abrigou exposições de artistas plásticos brasileiros ou israelenses sobre temas ligados ao Brasil. Além
disso, liderou projeto que levou à criação da “rua Brasil” em Tel Aviv.
O CCIB também trabalhou pela difusão da música popular brasileira, com o lançamento do disco “Lindo País Tropical”, patrocinado
pela CNS, que traz músicas brasileiras traduzidas para o hebraico,
com a participação de conceituados músicos israelenses. A instituição publicou, ainda, Antologia de Contos Brasileiros organizada pelo
professor Paulo Ronai.
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Reforma e criação do
Centro Cultural Brasileiro
Tendo em vista a intenção do Ministério das Relações Exteriores de promover
a cultura brasileira e a língua portuguesa
em Israel, o imóvel retornou à Embaixada do Brasil em 2009, passou por ampla
reforma de suas instalações e ganhou novos equipamentos.
O ambiente de cerca de 90m² ressurgiu como um espaço moderno, convidativo e bem equipado. Foram criadas duas
salas de aula com capacidade para 10
alunos cada. As salas contam com uma
parede divisória com isolamento acústico que, aberta, transforma o ambiente
em um único salão com capacidade para
40 pessoas sentadas. Nesse salão, realizam-se eventos, tais como shows, exibição de filmes, palestras, lançamento de
livros e saraus. Na sala de entrada, há
três computadores à disposição do público, biblioteca, mesa para reuniões e
pequena sala de estar.
Há também uma cozinha equipada,
que possibilita recepções e atividades
culinárias, muito utilizadas na prática didática. O imóvel conta, ainda, com
duas televisões, telão, sistema audiovisual completo, uma parede com pintura
magnética e trilhos embutidos para suspensão de quadros de até 20 kg.
Foi criado, então, o Centro Cultural
Brasileiro, uma parte integrante da Embaixada do Brasil em Tel Aviv, que funciona como uma extensão de seu Setor
Cultural. Seu objetivo é o de implementar e dar ressonância às políticas de divulgação da cultura brasileira e de disseminação da língua portuguesa em Israel.

A atuação do Centro
Cultural Brasileiro em
Tel Aviv
As atividades do Centro
Cultural concentram-se no
ensino da língua portuguesa
em sua vertente brasileira: são
realizados cursos de Português
como Língua Estrangeira (PLE)
e de Português como Língua de
Herança (POLH). Ao fim do
primeiro ano de ensino, o número de alunos é ainda reduzido – cerca de 30 estudantes –,
se comparado a outros CCBs,
mas a procura indica potencial
de desenvolvimento de suas atividades educacionais.
No CCB, são realizadas
também exposições, concertos, palestras, lançamentos de
livros de autores brasileiros e
exibição de filmes brasileiros,
ou seja, eventos que divulgam a
cultura do Brasil e reúnem brasileiros e israelenses. São oferecidos cursos e oficinas, tais
como de samba, forró e culinária, musicalização infantil e
contação de histórias.
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A programação cultural do CCB é pensada para propiciar aos alunos uma
oportunidade de contato direto e efetivo com a cultura e a língua brasileiras. A
proposta do Centro Cultural consiste em oferecer a vivência do idioma de forma
real e aplicada à realidade local. Tendo por base que tal vivência deve ser repleta de
brasilidade em seu conteúdo, seja ela voltada à culinária ou à literatura, o que se
pretende é que o aluno submerja, ainda que temporariamente, na cultura do Brasil,
para consolidar seus conhecimentos a respeito do país. Busca-se construir com o
aluno um relacionamento que vai além do conteúdo linguístico, fazendo-o vivenciar a diversidade cultural do Brasil por meio das artes visuais,
"O CCB Tel Aviv realizou (...) o musicais, artesanato, literatura, poesia, dança, festas nacionais e
dia de imersão no idioma, em regionais, enfim, criando no aluno familiaridade e simpatia pelos
junho de 2015, quando alunos mais variados aspectos que formam a identidade brasileira. Tal
do Centro Cultural visitaram vivência perpassa as conhecidas características do temperamento
o Kibutz Bror Hail, criado por nacional, como a cordialidade, a alegria e a hospitalidade nas rebrasileiros, e o Museu do Os- lações interpessoais.
valdo Aranha, criado em hoAs atividades têm revelado a grande receptividade dos ismenagem ao brasileiro que raelenses a tudo o que diga respeito ao Brasil, seja na literatura,
presidiu a sessão da ONU que cinema, artes plásticas e, principalmente, na música: a influência
criou o Estado de Israel".
brasileira é visível nas obras de diversos músicos nacionais. É interessante notar que frequentam o CCB tanto idosos quanto jovens
israelenses que falam português – aprendido por conta própria – que se emocionam ao encontrar uma parte do Brasil em Israel.
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Principais realizações nas áreas
educacional e cultural
A presença de um Centro Cultural Brasileiro em Israel contribuiu para a criação de uma rede de contatos,
que permite estabelecer um vínculo com grande parte
da comunidade brasileira – e de pessoas interessadas
no Brasil – que hoje já alcança mais de 2 mil pessoas.
O CCB mantém um perfil no Facebook, uma newsletter mensal, além do endereço eletrônico http://www.
ccbtelaviv.com/. Há, também, um canal no YouTube
e diversos grupos de alunos no Whatsapp. Nessa mídia social, professores administram os grupos de cada
turma, enviando mensagens em português sobre as variantes linguísticas, piadas, filmes engraçados, o que os
coloca em contato direto com a cultura brasileira.
Com o objetivo de tornar o CCB um lugar de cultura, de encontros entre amigos do Brasil, foram criadas
a Terça Cultural e o CineBrasil, reservando as noites de
terças para eventos com os alunos e a comunidade e as
quintas para a exibição de um filme brasileiro.
Ao longo de 2015, o CCB abriu seus primeiros
cursos. Foi criada grade curricular para os cursos de
Português Língua Estrangeira (PLE), que já conta com
turmas de nível básico e intermediário, e de Português
como Língua de Herança (POLH), que tem turmas de
alfabetização.
Foram implementadas, ainda, como atividades
complementares, aulas práticas com proposta de imersão. Nessas atividades, os alunos do CCB se reúnem

para trabalhar a língua portuguesa e propiciar a vivência e o
raciocínio no idioma. Trata-se
da aplicação da língua em atividades concretas. Com base
nesse conceito, foram realizadas duas atividades do gênero:
a noite do pão de queijo e o
passeio no Kibbutz Bror Chail,
fundado e gerido por brasileiros. Como resultado, os alunos
se sentem envolvidos num ambiente amigável do CCB, comprometidos com a proposta de
integração e com os estudos do
português. É gratificante ver
a alegria com que aprendem
o idioma e com que se sentem
cada vez mais seguros para falar, se relacionar e até brincar
em português com os colegas.
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Eventos especiais realizados pelo CCB
O CCB Tel Aviv realizou diversos eventos especiais relacionados
à língua portuguesa. Vale destacar o dia de imersão no idioma, em
junho de 2015, quando alunos do Centro Cultural visitaram o Kibutz Bror Hail. A visita foi conduzida por Avraham Chenfeld, um
dos fundadores do kibutz, que recebeu a turma com guaraná e pão
de queijo e contou a história do kibutz. Em seguida, os participantes
passaram pelo Museu Adoniran Barbosa, onde cantaram “Trem das
Onze” e “Saudosa Maloca”. Na visita ao Museu do Osvaldo Aranha,
criado em homenagem ao brasileiro que presidiu a sessão da ONU
que criou o Estado de Israel, os participantes observaram o martelo
e a ata daquela sessão. O roteiro brasileiro passou, ainda, pelo ateliê
dos artistas plásticos Arie Kotler e Maly Melon, e terminou com uma
saborosa feijoada. Todo o programa foi realizado em português.
Outro projeto de imersão relevante foi a “Noite do Pão de Queijo”, em maio de 2015. Alunos de diversos níveis encontraram-se, no
CCB, para cozinhar, conjuntamente, comida brasileira, falar em português e confraternizarem.
Três noites temáticas sobre Estados brasileiros foram realizadas:
uma sobre o Cerrado de Goiás, em que uma nutricionista comentou
sobre o valor dos frutos e flora do cerrado na merenda escolar; uma
sobre o Paraná, em que os participantes assistiram ao documentário
“Danken Got - Estamos Aqui”, da curitibana Cintia Chamecki, que
conta a história da imigração judaica no Paraná; e outra sobre o Rio
Grande do Sul, em que foi apresentado o filme “100 Anos de Amor A Imigração Judaica no RS”.
As crianças foram público privilegiado das atividades especiais
promovidas pelo CCB Tel Aviv. Na oficina, “é de comer” / “não é
de comer”, em fevereiro de 2015, as crianças da turma “Jardim”, de
Português como Língua de Herança, participaram de atividade de
classificação das palavras entre: “é de comer” e “não é de comer”,
uma complementação à aula anteriormente realizada, na qual cada
uma havia trazido de casa uma receita brasileira. Utilizando-se de
diversas situações comunicativas que envolvem o tema, escolheram
executar a receita de pão de queijo. Juntos, colocaram a mão na massa e fizeram pães de queijo que, com os pais, tiveram a oportunidade
de saborear no CCB-Tel Aviv.
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No projeto “Era uma vez – oficina de arte e música”, de dezembro de 2014, o CCB-Tel Aviv recebeu a
oficina infantil de arte e música de Miriam
Sommerfeld e Noa Peled, no âmbito da qual foi
realizada uma peça teatral sobre a tribo Guarani. As
crianças improvisaram diversos instrumentos musicais,
dançaram e produziram cocares de pena.
Em agosto de 2014, o CCB recebeu um grupo de crianças em
uma leitura dramática, em português, das historinhas brasileiras “O
Bonequinho Doce” e “A Bonequinha Preta”, ambas de escritora mineira Alaíde Lisboa. Em dezembro daquele ano, o Centro Cultural
realizou a oficina de arte e música infantil “Cantando e Brincando
com Portinari”, com Maíra Golovaty e Roberta Serruya, que foi baseada em cantigas de roda e brincadeiras infantis típicas do Brasil,
ilustradas pelas telas do artista brasileiro Cândido Portinari.
Em outra atividade, em janeiro de 2015, os alunos de POLH montaram tirinhas da Turma da Mônica na parede magnética do CCB,
desenvolvendo a percepção da coerência entre as sequências dos desenhos. Separando quadrinho por quadrinho, eles criaram suas próprias versões das historinhas. A Turma da Mônica também foi tema
de oficina para crianças que trabalhou a diferença entre o R e o L,
com base no trocadilho feito pelo personagem Cebolinha, de Maurício de Souza. Brincadeiras brasileiras, como o “Corre Cotia”, também fizeram parte da programação especial oferecida às crianças.
O CCB Tel Aviv recebeu diversos convidados brasileiros para palestras e lançamentos de livro. O escritor gaúcho Charles Kiefer, vencedor de três Prêmios Jabuti, lançou e autografou o seu livro infantil
“A Revolta das Coisas” no Centro Cultural, em junho de 2015. Na
ocasião, foi realizada a leitura da obra em hebraico, com a presença
dos alunos de POLH do CCB, da ilustradora Liat Aluf e de representantes da Rimonim, uma das maiores editoras de livros infantis
em Israel. Em conversa descontraída, Kiefer contou para o público
presente como surgiu a ideia do enredo e a ilustradora explicou como
pesquisou sobre a ambientação de Porto Alegre, onde se passa a história. Enquanto o público e autor conversavam, as crianças coloriam
figuras do livro. Houve também uma exposição das ilustrações, através da qual as crianças podiam “ler” sozinhas a história.
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No mesmo mês, houve o lançamento
do livro “Traduzindo Hanna”, de Ronaldo Wrobel. Na ocasião, o CCB recebeu
com casa cheia o autor brasileiro e a tradutora Dalit Durst, para noite autógrafos, palestra e debate com o público. Em
diálogo esclarecedor, autor e tradutora
falaram sobre a criação de um romance
que envolve realidade e ficção, envolvendo a comunidade judaica do Rio de Janeiro, no período do governo Vargas, na
década de 1930.
O lançamento do livro “K”, de Bernardo Kucinski, em novembro de 2014,
também atraiu dezenas de interessados
ao Centro Cultural.
As atividades com convidados externos incluíram, ainda, debate com Ilana
Feldman, doutora em cinema pela USP,
sobre o documentário “Diário De Uma
Busca”, em janeiro de 2015; palestra “A
Voz do Alemão”, em que a jornalista Sabrina Abreu apresentou seu livro sobre
cooperação e solidariedade no Complexo
do Alemão, no Rio de Janeiro, em julho
de 2014; e a exposição “Dois Caminhos:
Arte e Fotografia”, com pinturas de Rossana Ahronson e a fotografias de Beatriz
Lizenberg, também em julho daquele ano.
Oficinas em diversas áreas também
foram realizadas pelo Centro Cultural ao
longo de sua recente trajetória. Houve oficina de forró com o professor Thiago Klen
e sua companheira Liz Digmi; oficina de
samba com o pessoal do StudioLatino;
além de curso de culinária brasileira.
O CCB Tel Aviv tem mantido agitada
programação musical. O Centro Cultural
recebeu a cantora brasileira Maíra Golovaty acompanhada por músicos de violão, cavaquinho e percussão (maio/2015).

Os músicos brasileiros Paulinho Ferreira
e Noa Peled apresentaram ao público um
repertório dos clássicos de Paulinho da
Viola (abril/2015) e outro especialmente
dedicado a Tom Jobim (janeiro/2015). O
CCB Tel Aviv recebeu, com casa cheia, o
músico brasileiro Marcelo Nami, um dos
grandes violinistas da atualidade, que
reside em Israel, em concerto solo especial (abril/2015). Em março de 2015, foi
realizado um “Concerto de Violão Brasileiro” com os músicos Paulinho Ferreira
e Erez Yaacov, com participação especial
de Tamar Melzer, oportunidade em que
tocaram peças de Villa Lobos, Garoto e
Dilermando Reis. Em agosto de 2014,
o Centro Cultural recebeu o show “Minhas Cores” da cantora brasileira Elisete,
acompanhada pelo guitarrista Ron Laor e
a percussionista Noa Tzur, com composições próprias e clássicos da MPB.
Em seu corpo de alunos, o CCB Tel
Aviv conta com importantes personalidades da cultura local, tais como a escritora Ruth Almog, o produtor de eventos
Offer Zaks, as cantoras Noa Peled e Elisete Retter, o cantor Raphael Weinstock,
o maestro Yehuda Cohen, o violonista
Marcelo Nami, e os músicos Joca Perpignan, Roee Bem Sira, Daniel Ring e Gadi
Lederman, este último da Filarmônica
Nacional de Israel.
Inaugurado em 2014, o Centro Cultural Brasileiro em Tel Aviv deu início a
uma trajetória de ensino da língua portuguesa para adultos, jovens e crianças
em Israel, bem como tem impulsionado a
divulgação da cultura brasileira no país.

Núcleos de
Estudos
Brasileiros
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Brasil Panamá

Núcleo de Estudos
Brasileiros no
Panamá

Núcleo de Estudos Brasileiros no
Panamá: aprendizado da língua
portuguesa como ponte para bons
negócios

O Núcleo de Estudos Brasileiros (NEB) no Panamá foi criado em
1º de outubro de 2008, com sede nas dependências da Embaixada
do Brasil no Panamá. O NEB, apesar de ter poucos anos de operação, está em constante e rápido crescimento, não somente quanto ao
número de alunos atendidos em sua sede e em empresas parceiras,
mas também quanto ao estabelecimento de alianças estratégicas com
outras instituições culturais e de ensino no país.
A iniciativa de criação do NEB colaborou para o adensamento
da relação cultural entre os dois países. Registre-se que tal relação
desenvolveu-se, desde há muitas décadas, com base na cooperação
educacional. Símbolo disso é o fato de grande parte da comunidade
brasileira no país constituir-se de cônjuges e filhos de panamenhos
que fizeram seus estudos universitários no Brasil.
Atualmente, a imigração de brasileiros para o Panamá é incentivada pela instalação de empresas brasileiras e de sedes regionais de
multinacionais antes localizadas no Brasil, que têm no NEB importante aliado na capacitação de sua mão-de-obra, por meio dos cursos
de língua portuguesa que o Centro Cultural oferece.
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Atividades curriculares
O Núcleo de Estudos Brasileiros no
Panamá forma, em seus cursos regulares,
oferecidos em sua sede, 12 turmas por
trimestre. Há 3 convocatórias por ano, o
que eleva o número de turmas, com cerca
de 15 alunos cada, a 36 por ano. A procura por esses cursos é crescente.
A Copa Airlines foi a primeira empresa panamenha a estabelecer contato
com o NEB com o fim de oferecer cursos
de português a suas novas turmas de comissários e a seus agentes de aeroporto.
Desde seu primeiro mês de atividade, o
NEB tem ministrado classes no curso de
capacitação da empresa, com formato e
conteúdo adaptados às necessidades da
Copa. Cabe ressaltar que essa companhia aérea apresentou, nos últimos anos,
notável crescimento em termos de voos
diretos para o Brasil e já atende muitas
das principais cidades brasileiras. O NEB
também tem capacitado funcionários de
empresas como Carterpilar, DELL, Odebrecht, Philips e Thompson Reuters. Formou, ainda, alunos do Serviço Nacional
Aeronaval do Panamá – SENAN, e funcionários dos escritórios regionais das
agências das Nações Unidas sediadas no
país. Ressalte-se que a maioria dos cursos
são ministrados nas próprias empresas.

Outras formas de
divulgação da cultura
brasileira
Como forma de divulgação da cultura brasileira, são desenvolvidas, ainda,
atividades culturais, como peças teatrais
em português, “oficinas de brigadeiro”,
encontros para degustação de pratos da
culinária brasileira e festas juninas. O
NEB também promove atividades de
cunho social, como a doação de alimentos a orfanato local e a doação de material
esportivo para diferentes escolas públicas
do país, entre elas a Escola República Federativa do Brasil. Em relação à Escola
que leva o nome do país, o NEB iniciou,
no final de 2014, projeto que objetiva
capacitar os professores da instituição a
ministrar classes de português para suas
turmas regulares.
Entre os principais eventos do Núcleo de Estudos, estão as celebrações dos
aniversários de criação da instituição,
que foram tomando vulto com o passar
dos anos. A partir de 2012, a comemoração do aniversário passou a ser aberta
ao público e a ter maior visibilidade na
sociedade local, o que também reflete
o crescimento do número de alunos e a
maior abrangência das atividades desenvolvidas pela instituição.
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Para comemorar seu quarto ano de funcionamento, foi
organizado o evento “100 Anos
de Música Brasileira” no teatro
do Canal do Panamá. Na ocasião, apresentou-se a cantora
Naomy Schölling, do Teatro
Oficina de São Paulo, acompanhada de violão de sete cordas
e percussão, em concerto que
homenageou músicos como
Pixinguinha, Noel Rosa, Ary
Barroso, Chico Buarque, Caetano Veloso e Roberto Carlos.
Em 2013, em comemoração
ao quinto Aniversário do Centro Cultural Brasil-Panamá,
realizou-se a apresentação do
espetáculo “Brasil Multicolor”. A apresentação ocorreu
no Teatro Anita Villalaz, que
pertence ao Instituto Nacional
de Cultura do Panamá (INAC)
e localiza-se no Casco Viejo,
centro histórico e cultural da
capital panamenha. A cantora panamenha Patrícia Elena
Vlieg e conjunto apresentaram
seleção de músicas brasileiras,
desde a bossa nova até clássicos
regionais do Sul e do Nordeste.

Em 2014, o Teatro Anita Villalaz mais uma vez foi
palco para evento alusivo ao aniversário do Núcleo de
Estudos no Panamá, que completava seis anos de funcionamento. A comemoração foi conduzida quase toda
em português. Na ocasião, apresentou-se a soprano
Diana Durán, conhecida artista lírica local, que, acompanhada por violonista clássico, interpretou a ária das
Bachianas Brasileiras Nº 5 e a Melodia Sentimental,
ambas de Villa-Lobos. O evento também apresentou a
declamação, por aluno do NEB, do Soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes, acompanhado por orquestra.
O crescimento do perfil internacional do Brasil e a
atuação do NEB junto à sociedade local tem aumentado o interesse do público panamenho não somente
no aprendizado do português, mas também na cultura
brasileira, a qual tem crescido como “produto de exportação” do Brasil. Nota-se, especialmente, crescente
participação e engajamento de alunos e ex-alunos do
Núcleo de Estudos, que vêm se tornando verdadeiros
“embaixadores” do País junto à sociedade local.
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Brasil Uruguai

Núcleo de Estudos
Brasileiros em
Rio Branco
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Núcleo de Estudos Brasileiros em
Rio Branco: integração fronteiriça
com base no idioma

Histórico
O Núcleo de Estudos Brasileiros (NEB) em Rio Branco iniciou
cursos intensivos de língua portuguesa e cultura brasileira no dia 8 de
abril de 1991, visando atender a cidadãos uruguaios. Os cursos foram
ministrados em espaço cedido pela Casa da Cultura de Rio Branco,
situada na calle Uriarte esquina com a calle 10 de Júnio. Funcionou
neste endereço até o ano de 1997. A partir do ano seguinte, passou a
ser ministrado na sede do próprio Vice-Consulado, com quatro níveis
de aprendizado. Foram poucos os professores que atuaram ao longo
desse tempo, mas com dedicação e abnegação exemplares.
Foram formadas centenas de cidadãos uruguaios, cujos objetivos variavam da busca de integração com os cidadãos brasileiros
nessa região de fronteira terrestre, até à busca de empregos e continuação de estudos superiores no lado brasileiro. Muitos uruguaios
formados nos cursos oferecidos ascenderam na sociedade local e
lograram importantes cargos públicos, entre eles dois ex-prefeitos
de Río Branco, Gonzalo Alzueta e Iván Sosa e personalidades importantes na Justiça local.
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O NEB Rio Branco tem logrado atrair o interesse da
comunidade local para seu curso de português, interessada, principalmente, em ampliar sua habilidade de comunicação oral, o que é importante nessa zona fronteiriça.
Entre os alunos, há desde jovens até profissionais liberais,
com função pública, que precisam interagir com a população brasileira que transita por esse ponto de fronteira ou
com as autoridades brasileiras em Jaguarão. De modo similar, o curso tem servido ao enriquecimento curricular
e promoção profissional de professores do ensino fundamental e médio da rede de ensino.
A agenda cultural do Núcleo de Estudos Brasileiros
tende a tornar-se mais intensa, com a inauguração de espaços adequados para eventos culturais em Río Branco. A
cidade, que se situa em região tipicamente agrícola, está a
85Km da universidade mais próxima, na cidade de Melo.
Para o futuro, o Núcleo de Estudos em Río Branco
aguarda transferência para a nova sede do Vice-Consulado, com melhor espaço para a realização de atividades educacionais e culturais, e pensa expandir suas atividades
por meio de metodologia e tecnologia de ensino à
distância, de forma a atender as localidades
mais distantes da fronteira, como Melo
e Trinta e Três, e outros pontos da
fronteira, como Chuí.
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Núcleo de Estudos em Artigas: a
língua portuguesa como ponte
entre Brasil e Uruguai

O Curso de Língua Portuguesa para Estrangeiros foi iniciado no
dia 14 de março de 2005, nas dependências da Escuela Nº 2 España,
com intuito de oferecer aulas do idioma para a comunidade de Artigas, Uruguai, sob a orientação das professoras Marilia Winckler
Retamar e Lauren Maciel Bortolanza. Em setembro do mesmo ano,
o curso passou a funcionar em imóvel voltado especificamente para
as atividades letivas.
A partir de janeiro de 2009, o Vice-Consulado do Brasil na cidade
passou a funcionar em novo endereço, que passou, também, a ser
sede dos cursos de língua portuguesa e de “oralidade e de produção
textual”. Em março de 2011, o projeto passou a ter a Coordenação
Pedagógica da professora Nadja Boelter da Rosa, com apoio da professora Bleia Mota e da auxiliar administrativo Sandra Medina.
Desde então, o curso foi estruturado, com o objetivo de ensinar
português a pessoas com mais de 13 anos, em três níveis, complementados por cursos especiais de oralidade, de produção textual e de
Estudos Culturais Brasileiros. Alguns níveis passaram a ser ofertados nos turnos da manhã, da tarde e da noite.
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Em 2012, já com a denominação “Núcleo de Estudos Brasileiros” (NEB), o curso passou a contar com
um “Plano Integrado”, com filosofia de “promover a
expressão e o saber comunicar-se, através da língua
portuguesa, respeitando as diversidades culturais”. O
Plano dá diretrizes também em relação à organização curricular, aos métodos de avaliação e de certificação dos cursos.
Desde 2005, há registro de conclusão de 2473 alunos nos cursos oferecidos pelo NEB, entre uruguaios e
estrangeiros de outras nacionalidades.
Paralelamente às atividades educacionais desenvolvidas, foram realizadas dezenas de projetos de
cunho artístico-cultural, tais como exposições, exibições de filmes brasileiros, recitais de música, palestras
e peças teatrais.
A música clássica teve especial destaque na agenda
cultural do NEB, com apresentações como a do jovem
pianista Santiago Nicolás Zanetti, em 2011; da Orquestra Sinfônica de Jovens de Artigas, também em 2011; da
mostra de piano e canto com as professoras Katy Vela
e Ana Torterolo, em 2012; e dos alunos do “Curso de
Música e Composição Brasileira”, também em 2012.
Em 2014, o NEB foi palco da exposição de arte
infantil “Pincel Guri Cruz o Rio”, do Atelier de
Arte da orientadora Roberta Souto Brandolt,
da cidade brasileira de Quaraí (RS) – que
é contígua à cidade uruguaia.
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Por ocasião da Copa do
Mundo no Brasil, ainda em
2014, o Núcleo de Estudos Brasileiros em Artigas realizou o
evento “Uma troca de opiniões
e experiências sobre futebol e
copas do mundo”. Na ocasião,
três ex-jogadores da Seleção
Uruguaia – Venancio Flores,
Wilmar Cabrera e Felipe Revelez –, um ex-técnico e dois ex-jogadores brasileiros – Bozó e
Angelo Pires – relataram suas
experiências com o esporte
que é paixão dos dois lados da
fronteira.
O Encontro Binacional de
Escritores da Fronteira, que é
realizado na cidade há quatro
anos, tem contado com reiterado apoio do Núcleo de Estudos. No evento, escritores uruguaios e brasileiros debateram
temas literários com alunos do
curso de língua portuguesa.
Desse modo, o Núcleo de
Estudos Brasileiros em Artigas
tem se consolidado como local
de atividades nos âmbitos da
língua e da cultura, bem como
um espaço que valoriza a percepção, a imaginação, a criatividade e a reflexão como prática social compartilhada.
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Núcleo de Estudos Brasileiros em
Islamabade: idioma e capoeira
dão tom da promoção cultural no
Paquistão

O Núcleo de Estudos Brasileiros (NEB) da Embaixada do Brasil
em Islamabade iniciou suas atividades em 2011, tendo como seu primeiro professor o senhor Marcus Túlio de Melo Campos, brasileiro
residente no Paquistão. Marcus Campos deu inicio a um curso básico
de português com duração de três meses. Houve grande demanda
pelo curso, mas o professor necessitou retornar ao Brasil. Posteriormente, entre junho e setembro de 2012, Kinza Raheel, paquistanesa
que viveu no Brasil, deu prosseguimento aos trabalhos iniciados por
Marcus Campos, por curto período, pois também deixou o Paquistão. Desde outubro de 2012, as aulas do NEB estão a cargo da professora brasileira, residente em Islamabad, Patricia Cassolatto.
O NEB encontra-se situado no subsolo da Embaixada, em uma
sala bem iluminada, que conta com wi-fi, aparelho de som, projetor,
lousa, carteiras individuais e ar condicionado. A professora ocupa
sala adjacente, dotada de computador próprio e de arquivos para o
bom acondicionamento do material de ensino, consulta e pesquisa.

254

Em pouco mais de quatro anos de funcionamento, o
NEB e seus alunos tomaram
parte ativa nos concorridos
festivais de cinema brasileiro
promovidos pela Embaixada.
O NEB colaborou com o Posto na tradução para o Urdu,
idioma oficial do Paquistão,
das obras clássicas da literatura brasileira Iracema e Memórias Póstumas de Brás Cubas,
respectivamente de José de
Alencar e Machado de Assis. O
NEB mantém estreita cooperação com o Centro de Português da National University of
Modern Languages (NUML),
em Islamabade.
O NEB dispõe hoje de cursos de português de nível básico, intermediário e avançado.
Conta, também, com grupos
de conversação, úteis para a
integração dos alunos e o aprimoramento de sua fluência no
idioma. Mais de 120 alunos
já passaram pelo Núcleo, dos
quais cerca de 40 completaram
o curso avançado.
Muitos jornalistas paquistaneses frequentaram o NEB,
o que contribuiu e continua a
contribuir para a presença e a
visibilidade do Brasil na mídia
paquistanesa, e até em países
próximos, onde alguns alunos
vieram a se estabelecer profissionalmente.
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O Núcleo de Estudos Brasileiros em Islamabade
abrange também atividades relativas à prática da capoeira. Desde 2011, o instrutor paquistanês Shayan Ali
ensina a arte da capoeira gratuitamente a seus alunos
nos gramados em frente à Embaixada. As aulas ocorrem duas vezes por semana, e, tal como os cursos de
português, são inteiramente gratuitas.
"Muitos jornalistas paquistaCom apoio da organização não governeses frequentaram o NEB,
namental “Cultures of Resistance”, Shao que contribuiu e continua
yan Ali teve a oportunidade de visitar o
a contribuir para a presença
Brasil em janeiro de 2015, quando mane a visibilidade do Brasil na
teve contato com grandes mestres da camídia paquistanesa, e até em
poeira. Esse fato contribuiu muito para o
países próximos, onde alguns
aperfeiçoamento das técnicas do instrutor
alunos vieram a se estabelecer
e, consequentemente também dos alunos.
profissionalmente."
Shayan Ali ensina gratuitamente para
cerca de 25 alunos. Além disso, mantém uma página
ativa no Facebook - “Pca Mangr (Pakistan Capoeira
Academy)” - e um website próprio - “www.capoeira.
com.pk”.
As iniciativas do Núcleo têm contribuído para conferir maior visibilidade à cultura brasileira no Paquistão, despertando vivo interesse pela língua portuguesa
por parte dos alunos.
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Núcleo de Estudos Brasileiros na
Cidade da Guatemala: o maior país
centro-americano aprende um
novo idioma

O Núcleo de Estudos Brasileiros (NEB) na Cidade da Guatemala
foi inaugurado em maio de 2012 e, desde então, tem experimentado demanda no limite de sua capacidade. Essa procura, que levou o
nosso jovem NEB a ter mais de 70 alunos matriculados no terceiro
trimestre de 2015, demonstra o potencial para o ensino da língua
portuguesa no país. O Núcleo surgiu para cobrir lacuna derivada da
pouca oferta de cursos de português na Guatemala. Na capital, a única outra opção de qualidade é o curso livre oferecido pela Universidad de San Carlos (USAC), a mais importante instituição de ensino
superior pública do país. A procura pelas aulas na Embaixada mostra
que, embora a USAC tenha seu público, havia espaço - e demanda para uma alternativa.
Desde a sua criação, o NEB na Guatemala concentra-se nas atividades letivas. Por ser uma iniciativa nova, começou com um único
professor, com a perspectiva de crescer com o tempo e conforme a
demanda justificasse. Hoje, o professor tem sua carga horária completamente tomada.
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Os planos de expansão do
NEB estão baseados na disponibilidade de espaço físico suficiente para receber novos alunos e professores, bem como
na projeção de aumento de demanda para os cursos de português. Em sua primeira etapa
de implementação, o curso de
português do NEB na Guatemala está dirigido a estudantes
que estejam na universidade ou
tenham completado o ensino
médio e possam estar interessados em seguir seus estudos
de graduação ou pós-graduação no Brasil. Futuramente, a
ideia é passar a atender todo
tipo de público interessado na
língua portuguesa e na cultura
brasileira. As primeiras turmas
completaram todos os módulos do curso em 2014. Entre os
ex-alunos, pelo menos cinco
foram estudar, posteriormente,
no Brasil. Outros têm usado a
língua portuguesa com frequência, oferecendo traduções,
por exemplo.

Recentemente, foi percebido o aumento no número de pessoas interessadas no curso para trabalhar
na área de telemarketing e atendimento telefônico
ao cliente, atividade em expansão na Guatemala, que
pode vir a se tornar um centro internacional de serviços desse tipo, para empresas de diferentes partes do
mundo. A expansão do NEB poderia permitir que, futuramente, a Guatemala conte com um centro de aplicação do exame para o Certificado de Proficiência em
Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-Bras),
desenvolvido pelo Ministério da Educação do Brasil.
Os reflexos seriam, certamente, muito positivos para o
fluxo de estudantes guatemaltecos para o Brasil e o intercâmbio educacional entre os dois países. Ademais,
a ampliação permitiria que o Núcleo desenvolvesse
sua vocação de difusor da cultura brasileira, podendo
abrigar atividades artísticas e culturais diversas.
O esforço para ampliar a presença brasileira na
Guatemala por meio do NEB significaria o aprofundamento da relação com um país que constitui a maior
economia da América Central, com um PIB de mais
de US$ 70 bilhões, e que concentra a maior população
da região, com 16 milhões de habitantes. Ao lado dos
laços comerciais e de cooperação que temos desenvolvido, caberia intensificar o intercâmbio cultural com
o povo guatemalteco. O projeto da Embaixada do Brasil na Guatemala e do Governo brasileiro é trabalhar
nesse sentido com o Núcleo de Estudos. Na medida do
possível, busca-se a perspectiva de transformá-lo em
um grande centro de irradiação da cultura brasileira e
de intercâmbio com o povo guatemalteco
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Núcleo de Estudos Brasileiros na
Guiné Equatorial: português ganha
espaço no país

No contexto da entrada da Guiné Equatorial na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), as autoridades locais decidiram tornar o português a terceira língua oficial do país, em 20 de julho de 2010. Os equatoguineenses estavam,
então, entusiasmados com as conquistas econômicas e da política externa do Brasil.
Aos olhos africanos, a emergência econômica de nosso país apontaria para situação
de uma ex-colônia sul-americana, tão étnica e culturalmente próxima do continente africano, que serviria de exemplo de desenvolvimento com inclusão social.
As aulas de português no chamado Núcleo de Estudos, que funciona na sede
da Embaixada do Brasil em Malabo, tiveram início em maio de 2012, na gestão da
Embaixadora Eliana da Costa e Silva Puglia. O projeto revelou-se um dos principais instrumentos de “soft power” brasileiro na Guiné Equatorial. Em 2013, 80
alunos já haviam concluído os três níveis de ensino do idioma, ministrados, nas
instalações da Chancelaria, pela professora brasileira Shirleide Pereira Deusdará.
Ainda naquele ano, tendo por objetivo facilitar o atendimento da grande procura
local pelos cursos, a Embaixada do Brasil viria a contar com o apoio da empresa
portuguesa Zagope, filial da brasileira Andrade Gutierrez, para possibilitar a contratação do professor de nacionalidade portuguesa Raul Teixeira.
Nesse contexto, somando aos esforços de divulgação da língua portuguesa no
país, o Centro Cultural Equatoguineano, entidade vinculada diretamente ao Ministério da Cultura da Guiné Equatorial, colaborou igualmente com o Posto, por
intermédio de cessão de salas às turmas do professor Teixeira. Ambos os professores usaram como base dos cursos o livro “Avenida Brasil”.
O êxito das aulas decorreu, também, da colaboração do professor Emmanuel
Laureano, que veio a ser disponibilizado à equipe docente do Posto, em 2012, pela
ARG, a empresa brasileira da área de serviços de engenharia. A título de contribuir para estimular o interesse pelos estudos de português, o professor Laureano
concluiu, com base em cartilha do SENAI, módulo pioneiro de “Português de Negócios”, beneficiando, assim, com verdadeiras lições de empreendedorismo, essa
primeira turma de alunos. Além das atividades em apreço que vem exercendo na
Chancelaria, Laureano também é conhecido como professor de Português do presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.
Em 2015, mais de trezentos alunos passaram pelos cursos do Núcleo de Estudos
Brasileiros na Guiné Equatorial.

268

Autoria dos textos
Centro Cultural Brasil-Argentina
Embaixador Everton Vieira Vargas
Conselheiro Aurimar Nunes

Centro Cultural Brasil-Bolívia
Equipe da Embaixada do Brasil
em La Paz

Centro Cultural Brasil-Itália

Centro de Estudos Brasileiros
no Paraguai
Embaixador Paulo Gustavo Martins
Ministro José Eduardo M. Felício

Centro Cultural Brasil México
Embaixador Enio Cordeiro
Secretário Pablo Braga Costa Pereira

Embaixador Ricardo Neiva Tavares
Secretário Caio Flávio de Noronha
e Raimundo
Oficial de Chancelaria Daniela
Dornelas Cavalcanti

Centro Cultural Brasil-Suriname

Centro Cultural Brasil-Chile

Embaixador José Fiuza Neto

Embaixador Georges Lamazière
Diretora do CCB Anna Magdalena
Bracher

Centro Cultural Brasil Peru

Embaixador Marcelo Baumbach
Secretário João André Silva de Oliveira
Diretora do CCB Marinalva Romeo

Centro Cultural Brasil El Salvador

Centro Cultural Brasil-Cabo Verde
Embaixador João Inácio Oswald Padilha
Secretária Izabel Cury

Embaixador Carlos Alfredo
Lazary Teixeira
Secretário Jonas Paloschi

Centro Cultural Brasil-Nicarágua

Centro Cultural do Brasil
em Barcelona

Centro Cultural Brasil
- Guiné-Bissau

Embaixador José Augusto
Lindgren Alves
Diretor do CCB Wagner dos
Reis Novaes

Embaixador Fernando Apparicio
da Silva
Conselheiro Leonardo Lott Rodrigues

Centro Cultural Brasil-Guiana

Embaixadora Ligia Maria Scherer
Secretário Bruno Neves

Embaixador Lineu Pupo de Paula
Ministra Sabine Nadja Popoff
Diretor do CCB Márcio de
Melo Teixeira

Embaixador Luiz Felipe
Mendonça Filho

Centro Cultural Brasil-Moçambique

Centro Cultural Brasil-Finlândia
Embaixador Norton de Andrade
Mello Rapesta
Senhor Diego Barros

269

Centro Cultural Brasil-Angola
Embaixador Norton de Andrade
Mello Rapesta
Senhora Tessa Maria Santana da
Silva Pisconti

Centro Cultural Brasileiro
em Tel Aviv

Centro Cultural Brasil-Haiti

Embaixador Henrique da Silveira
Sardinha Pinto
Diretora do CCB Raquel Teles Yehezkel
Professora do CCB Márcia Vinha
Senhora Katia Pines

Equipe da Embaixada do Brasil em
Porto Príncipe
Diretor do CCB Werner Garbers

Núcleo de Estudos Brasileiros
no Panamá

Centro Cultural BrasilSão Tomé e Príncipe
Embaixador José Carlos de
Araújo Leitão
Diretora do CCB Leila dos Santos
Muniz Quaresma

Centro Cultural BrasilRepública Dominicana
Embaixador José Marcus Vinicius
de Sousa
Diretor do CCB Gregorio Manuel
Rivas Guigni

Centro Cultural BrasilÁfrica do Sul
Embaixador Pedro Luiz Carneiro
de Mendonça

Centro Cultural Brasil-Líbano
Embaixador Jorge Geraldo Kadri
Secretário Adam Jayme Muniz
Oficial de Chancelaria Fabio Rabello
de Oliveira
Diretora do CCB Najua Bazzi

Embaixador Adalnio Senna Ganem

Núcleo de Estudos Brasileiros
em Rio Branco
Oficial de Chancelaria Sérgio Antonio
Ribeiro dos Santos, Vice-Cônsul

Núcleo de Estudos em Artigas
Oficial de Chancelaria Ewerton Luiz
Silva de Oliveira, Vice-Cônsul

Núcleo de Estudos Brasileiros
em Islamabade
Embaixador Claudio Raja Gabaglia Lins
Secretário Jean Pierre Bianchi

Núcleo de Estudos Brasileiros
na Cidade da Guatemala
Embaixador João Luiz Pereira Pinto
Secretário Sérgio Paulo Benevides

Núcleo de Estudos Brasileiros
na Guiné Equatorial
Embaixador Evaldo Freire

270

Créditos

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
www.itamaraty.gov.br
redebrasilcultural.itamaraty.gov.br
Ministro de Estado
Aloysio Nunes Ferreira
Secretário-Geral das Relações Exteriores
Embaixador Marcos Bezerra Abbott Galvão
Subsecretário-Geral de Cooperação, Cultura e
Promoção Comercial
Embaixador Santiago Irazabal Mourão
Departamento Cultural
Ministra Paula Alves de Souza
Divisão de Promoção da Língua Portuguesa
Secretário Jorge Luiz Vieira Tavares
Secretária Simone Iunes Machado
Secretário Thiago Antônio de Melo Oliveira
Secretário Wellington Müller Bujokas

271

Agradecimentos
Ministro George Torquato Firmeza
Secretário André Rosa Bueno
Oficial de Chancelaria Rose Marie Romariz Maasri
Oficial de Chancelaria Sara Rejane de Freitas
Maria Luiza de Oliveira Carvalho
Luigi Franzosi
Projeto gráfico
www.boibumbadesign.com.br
Esta é uma publicação da Divisão de Promoção
da Língua Portuguesa do Ministério das Relações
Exteriores. As opiniões expressas nos artigos são
de exclusiva responsabilidade de seus autores, não
refletindo necessariamente a posição oficial do
Ministério das Relações Exteriores.
Distribuição gratuita – Venda proibida
Brasília, 2016

