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REDE BRASIL CULTURAL
Lançamento do livro sobre a História dos Centros
Culturais na Rede Brasil Cultural

O Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores
acaba de lançar a publicação "História dos Centros Culturais Brasileiros", com o objetivo de resgatar a história dos Centros Culturais Brasileiros e dos Núcleos de Estudos Brasileiros, em uma
rede que começou a se estabelecer em meados do século XX, e
que, atualmente, se espalha por 28 países.
Os Centros Culturais Brasileiros são unidades de ensino da língua
portuguesa e de difusão da cultura brasileira. Tem sede e corpo
de funcionários próprios, mas, juridicamente, são extensões das
embaixadas e dos consulados do Brasil. Já os Núcleos de Estudos Brasileiros são cursos de português ofertados em representações diplomáticas do Brasil no exterior. A rede brasileira de
centros e núcleos é um feito único no mundo em desenvolvimento, a funcionar como uma janela do Brasil para o mundo, expondo
os valores, as crenças e os comportamentos dos brasileiros e
aproximando os estrangeiros da nossa realidade.
O livro, disponível no site da Rede Brasil Cultural, pode ser gratuitamente baixado pelo link: http://redebrasilcultural.itamaraty.
gov.br/images/Arquivos_PDF/Historia_dos_Centros_Culturais.pdf

"IV Encontro de Formação e
Aperfeiçoamento de Professores de
Português" em São Francisco
Professores de português e pais de crianças brasileiras nascidas nas diásporas participaram, nos
dias 1 9 e 20 de agosto, do "IV Encontro de Formação e Aperfeiçoamento de Professores de Português", em São Francisco, na costa oeste dos
Estados Unidos. O evento foi organizado pela leitora Eugênia Maria da Silva Fernandes, em parceria
com as professoras Valéria Sasser e Tatiana Dutra
e Mello, fundadoras do Instituto Brasil de Educação
e Cultura (IBEC) com sede em São Francisco.
Entre os vários temas debatidos durante o encontro
estiveram a produção didática para o português
como língua internacional, as abordagens e métodos para o ensino do português como língua internacional, o ensino do português para hispanofalantes, o mercado de trabalho lusófono na costa
oeste dos EUA e o exame Celpe-Bras.

CHILE
"XII Jornadas Brasileiras e IX Jornadas de Culturas de Língua
Portuguesa no Mundo" reúne especialistas em Santiago
Professores e pesquisadores de universidades chilenas e brasileiras reuniram-se
em Santiago, capital do Chile, de 25 a 27 de agosto, para participar das "XII Jornadas Brasileiras" e das "IX Jornadas de Culturas de Língua Portuguesa no Mundo".
A diretora do Centro Cultural Brasil-Chile (CCBRACH), Anna Magdalena Machado
Bracher, abriu o evento dando boas vindas aos participantes. Na sequência, a professora Regina Delcastagnè, da Universidade de Brasília, conduziu a conferência
inaugural, "A ilusão do real: o Brasil que se vê, o Brasil que se narra". A programação incluiu mesas temáticas e oficinas sobre diferentes áreas da literatura e dos
estudos culturais.

HAITI

ÍNDIA
Teatro Indo-Brasileiro na Índia

Roda Brasil-Haiti no Instituto
Francês do Haiti
Numa parceria do Instituto Francês do Haiti com
o Centro Cultural Brasil-Haiti (CCBH), nos dia 1 º
e 8 de junho de 201 7, a Roda Brasil-Haiti fez duas primeiras apresentações dentro da programação da Quarta Semana da América Latina e do
Caribe. Dessa vez a Roda chegou com um repertório diverso de músicas brasileiras e haitianas, em português, crioulo e francês, além de
muita dança e quitutes brasileiros.
Apesar dos dias chuvosos, o evento contou com
a presença de mais de 200 pessoas no primeiro
dia e 300 no segundo. Participaram como convidados especiais o compositor Pierre Rigaud
Chery, os grupos de capoeira e de danças brasileiras e haitianas do CCBH/Aochan Créole e o
coral do CCBH.

O grupo teatral "Jadoo" (mágico em hindi) apresentou-se pela primeira vez, no dia 5 de setembro, em Nova Delhi, capital da Índia. A
companhia, liderada pela leitora Arizângela Figueiredo e apoiada
pela Embaixada do Brasil em Nova Delhi, é composta por estudantes
de língua portuguesa do Centro de Estudos de Português, Espanhol,
Italiano e Estudos Latino-Americanos da Universidade Jawaharlal
Nehru (JNU).
O público de cerca de 40 pessoas assistiu à encenação, em inglês,
de peça adaptada da obra de Machado de Assis “O Alienista”. A apresentação incorporou elementos do cordel brasileiro, instrumentos
musicais, além de cenografia e vestuário inteiramente desenvolvidos
para a ocasião. A receptividade da audiência diante das aventuras da
cidade de Itaguaí e dos densos conceitos de normalidade/insanidade
pode ser atribuída não apenas à qualidade da obra de Machado mas
também à utilização de linguagens diversas e competência do grupo.

CHILE
Peça teatral "Terra e mar" em Santiago
Crianças e professores de escolas públicas chilenas assistiram, no mês de
agosto, a duas apresentações da peça teatral "Terra e Mar", encenadas pela
"Companhia de Teatro Conscius Dementia", com o apoio do Centro Cultural
Brasil-Chile.
No dia 22 de agosto, a companhia, originária de Poços de Caldas (MG),
apresentou-se na Escola Santo Tomás, em San Bernardo, região metropolitana de Santiago, capital do Chile, com a presença de cerca de 1 60 crianças
e de seus professores. Já no dia 23, foi encenada na Escola Municipal República del Brasil, também na comuna de San Bernardo, com a presença de
aproximadamente 200 pessoas, entre crianças e professores.

Acompanhe as notícias completas no portal da Rede Brasil Cultural
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