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Centro Cultural promove a Língua 
Portuguesa entre os libaneses 

"Vamos falar português". Este é o nome do evento que 

reuniu mais de cem pessoas no Centro Cultural Brasil-
Líbano (CCBL), em Beirute, em 21 de outubro. Nessa 
primeira edição, o tema tratado foi "O sertão na cultura 
brasileira". Na ocasião foram entregues os prêmios da 
edição libanesa do concurso de redação "A Bahia de 
Dorival Caymmi", promovido pela Rede Brasil Cultural. 

O objetivo do "Vamos falar português" é o de oferecer 

um ambiente descontraído para que falantes do 

português como língua estrangeira ou como língua de 

herança possam praticar o idioma e interagir com 

falantes nativos.  

Na ocasião, houve apresentações sobre as influências 

do sertão nordestino na cultura brasileira. A história de 

Lampião e Maria Bonita foi o que mais surpreendeu o 

público libanês. 

 
O evento foi um sucesso e prestigiou 

 grandes nomes da literatura brasileira 

Participou do evento o comandante da Força-Tarefa 

Marítima da missão de paz na ONU no Líbano (UNIFIL), 

o Contra-Almirante Walter Eduardo Bombarda, que 

entregou os prêmios aos ganhadores do concurso de 

redação da Rede Brasil Cultural.  

Foram abertas, na ocasião, duas exposições: uma 

mostra de artesanatos nordestinos e uma exposição de 

fotos de cidades do nordeste brasileiro, de autoria do 

fotógrafo libanês Naji Farah. Inaugurado em 2011, o 

Centro Cultural Brasil-Líbano oferece cursos de língua 

portuguesa para mais de 200 alunos e mantém 

concorrida agenda de atividades culturais. 

 

 

Crianças brasileiras lançam 
 livro em Zurique 

Pipoca, brigadeiro e guaraná. Esse é o título do 

livro escrito por crianças brasileiras que vivem em 

Zurique, na Suíça, e que estudam português na 

Associação Brasileira de Educação e Cultura (ABEC). O 

lançamento do livro ocorreu em setembro, em biblioteca 

pública da cidade, teve o apoio da Rede Brasil Cultural. 

  
Evento de comemoração e lançamento 

 do livro dos brasileirinhos 

Participaram do lançamento do livro cerca de cem 

pessoas, dentre alunos e professores da ABEC, pais, 

representantes do Conselho de Cidadania de Zurique e 

da comunidade brasileira em geral. As crianças autoras 

dos textos fizeram, na ocasião, leituras bilíngues, em 

português e alemão, com desenvoltura em ambos os 

idiomas. Ao final, todos os presentes se 

confraternizaram com brigadeiros, pipoca e guaraná. 

 

Moçambicana assume Instituto 

 Internacional da Língua Portuguesa 

A nova Diretora Executiva do Instituto 

Internacional da Língua Portuguesa (IILP) é a 

moçambicana Marisa Guião de Mendonça. Eleita em 

julho deste ano para o biênio 2014-2016, a professora 

pretende dar continuidade ao trabalho de seu 

antecessor, o brasileiro Gilvan Müller de Oliveira. A 

apresentação do programa da nova diretora foi feita, em 

outubro, na sede da Comunidade dos Países da Língua 

Portuguesa, em reunião que teve o objetivo de 

apresentá-la aos representantes dos países lusófonos. 
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Centro Cultural Brasil-Panamá 
comemora 6º aniversário 

Em 2014, o Centro Cultural Brasil-Panamá 

completa seis anos de existência. A data foi 

comemorada no dia 2 de outubro, no Teatro Anita 

Villalaz do Instituto de Cultura do Panamá. A soprano 

lírica Diana Durán, acompanhada por violinista clássico, 

interpretou a ária das Bachianas Brasileiras nº 5 e a 

Melodia Sentimental, ambas de Villa Lobos. 

Aproximadamente 200 pessoas participaram do evento. 

  
Atualmente o Centro Cultural Brasil-Panamá 

 conta com cerca de 300 alunos regulares 

A comemoração, conduzida em português, contou com 

a apresentação da orquestra infantil dos alunos de uma 

escola local que interpretou músicas brasileiras, 

incluindo Aquarela do Brasil.  

Um aluno do Centro Cultural declamou o Soneto da 

Fidelidade, de Vinícius de Moraes, acompanhado pela 

orquestra, que apresentou canções folclóricas 

panamenhas, dançadas por um casal de alunos trajando 

vestimentas tradicionais do Panamá. 

Encontro reúne professores 

 de português no Peru 

 Métodos de ensino, utilização de materiais 

pedagógicos e capacitação dos professores foram os 

temas principais do 3º Encontro de Professores de 

Português Língua Estrangeira (PLE) no Peru. Realizado 

em setembro, no Centro Cultural Brasil-Peru (CCBP), o 

evento reuniu 70 professores, representantes de 

universidades e de centros de idioma de Lima e do 

interior. 

Um dos palestrantes, o professor Almeida Filho, da 

UnB, chamou a atenção para o cuidado especial que os 

professores de PLE em países de língua espanhola 

devem ter para que os estudantes não internalizem 

equívocos comuns na comparação com o português. 

Ele destacou as vantagens do método comunicativo, 

estimulando a participação ativa dos estudantes. 

 

 

Rede Brasil Cultural inaugura 
 novo leitorado em Harvard 

O mais novo Leitorado brasileiro nos Estados 

Unidos é na afamada Universidade de Harvard, em 

Boston. Everton Costa, o novo leitor, iniciou suas 

atividades em setembro de 2014 e já participou 

ativamente como um dos organizadores de um 

importante evento: o Academic Fair, que acontece todos 

os semestres e permite aos estudantes conhecer melhor 

os cursos ofertados na universidade. 

O Programa de Português da Universidade de Harvard 

existe há mais de cem anos e, especialmente, nos 

últimos quinze anos vêm ganhando mais alunos. Parte 

do Departamento de Línguas e Literaturas Românicas, o 

programa compartilhou o espaço com todos os cursos 

oferecidos pela Universidade de Harvard da Academic 

Fair do outono 2014. 

Alunos interessados em português de diferentes partes 

do mundo visitaram o estande, onde receberam 

informações sobre currículo, materiais didáticos e sobre 

a cultura lusófona. A interação dos estudantes com o 

Brasil foi especialmente marcada pelo encontro com 

diversos turistas brasileiros que se encontravam no 

campus de Harvard durante o evento. 

O Programa de Português na Universidade de Harvard 

oferece cursos de Língua Portuguesa em nível básico, 

intermediário e avançado, além de programas 

específicos em Literatura de Língua Portuguesa em 

nível de graduação e pós-graduação. 

Panamá 

Peru 
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Curso forma educadores de português 
como língua de herança nos EUA 

 Foi realizado na Universidade de Yale, nos Estados 

Unidos, em outubro, o "II Curso de Especialização para 

Professores de Português como Língua de Herança". O evento 

reuniu cerca de 50 profissionais de diversos estados norte-

americanos, que acompanharam palestras sobre estratégias 

de ensino de português como língua de herança, com o 

objetivo de estimular a criação de novos núcleos de ensino do 

português, em especial para crianças. 

O evento contou com a participação do desembargador Fausto 

Martin de Sanctis, que é escritor e conferencista internacional, 

e abordou o tema da atuação do professor na reafirmação de 

preceitos éticos. O curso contou com apoio da Rede Brasil 

Cultural por meio do Consulado Geral em Hartford, do Council 

on Latin American and Iberian Studies (CLAIS) e da Fundação 

do Movimento Educacionista dos Estados Unidos. 
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