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Lima
2° Simpósio Internacional de Português Língua
Estrangeira em Lima
Entre 19 a 21 de junho, profissionais peruanos da capital e do
interior do país envolvidos com o ensino da língua portuguesa
ocuparam o Centro Cultural Brasil-Peru para o 2° Simpósio
Internacional de Português Língua Estrangeira em Lima.
Professores, coordenadores pedagógicos, tradutores e
intérpretes, além de representantes de centros de línguas,
acompanharam a programação, que incluiu minicursos de
capacitação, palestras de especialistas, mesas temáticas e
fórum de discussão. Representantes do Centro de Estudos
Brasileiros de Assunção e do Centro Cultural Brasil-Argentina
também participaram do evento.
Foram objetivos do evento: (I) o debate sobre a atualidade do
ensino de português como língua estrangeira (PLE) no país,
(II) ouvir especialistas, (III) intercambiar ideias e impressões,
(IV) debater a utilização de materiais pedagógicos, (V)
metodologia e preparação para o Celpe-Bras.
O público reagiu positivamente à palestra do professor Nelson
Viana, da Universidade Federal de São Carlos, sobre "PLE na
prática: interculturalidade e superação da interlíngua". Também tiveram excelente repercussão a mesa redonda sobre
ensino e aprendizado da língua portuguesa, organizada pelas
coordenadoras pedagógicas Neucilene Silva e Jaqueline
Moura com o apoio da representante do Centro de Estudos
Brasileiros de Assunção, professora Solange Viola, e a exposição sobre aspectos contemporâneos do ensino da língua
portuguesa do chefe do Setor Cultural e de Cooperação Educacional da Embaixada do Brasil em Lima, Jonas Paloschi.

Estados Unidos
"IV Conferência de Português como Língua de
Herança" é realizada em Boston
Foi organizada em Boston, Massachusetts, no dia 21 de maio,
a "IV Conferência de Português como Língua de Herança",
com a colaboração da professora Felícia Jennings-Winterle,
fundadora da organização Brasil em Mente.
A Conferência sobre o Ensino, Promoção e Manutenção do
Português como Língua de Herança (POLH), realizada desde
2014, é um evento internacional aberto a pais, educadores,
pesquisadores e outros profissionais ligados ao POLH. Nessa
4ª edição, o tema foi "prática, preparo, prioridades,
profissionalização: o POLH no prumo". A Brasil em Mente
trouxe para Boston duas palestrantes, a educadora musical
Maristela Loureiro e a mestre em artes plásticas Ana Tatit,
ambas com formação artística e experiência na formação de
professores. Buscou-se promover uma reflexão sobre a
prática do POLH nos últimos anos, com enfoque na
necessidade de profissionalização nesse campo de estudos.
O evento contou ainda com a presença da educadora musical
Rejane de Musis e do professor Everton Vargas da Costa.
A Brasil Em Mente (BEM) é uma organização sem fins
lucrativos, registrada no estado de Nova Iorque, e que, desde
2009, trabalha para promover a língua portuguesa e a cultura
brasileira entre famílias multiculturais que vivem no exterior.

República Dominicana
Festa junina em São Domingos
O Centro Cultural Brasil-República Dominicana (CCB-RD) transformou-se, em
24 de junho, num grande arraial, graças ao patrocínio do grupo "Amigos do
CCB-RD" e de empresas brasileiras e dominicanas. Mais de 450 pessoas
participaram da festa junina, aprendendo mais sobre a cultura brasileira e sobre
esses folguedos tão tradicionais no Brasil.
Alunos e ex-alunos do CCB-RD e de outros centros que ministram cursos de
português, bem como brasileiros residentes em São Domingos e curiosos locais
se divertiram em brincadeiras como corrida de saco, corrida do ovo, dança da
laranja. A festa ainda contou com comidas típicas e outras atrações, como
pescaria e concursos de melhores fantasias juninas.
Foram realizadas, durante o evento, leitura de poemas, projeções de imagens e

Reino Unido

Portugal

Brasileiros tem papel de destaque na
criação da Associação no Reino
Unido
No dia 24 de junho, na Senate House da
Universidade de Londres, foi lançada a Associação
de Professores e Pesquisadores da Língua
Portuguesa do Reino Unido (TROPO UK). A
associação tem quatro objetivos principais: (I)
promover o estudo da língua portuguesa em todas
as suas variantes; (II) estimular a pesquisa
acadêmica sobre aspectos pedagógicos e didáticos
no ensino e aprendizado do português; (III)
disseminar boas práticas pedagógicas entre
professores do idioma; e (IV) angariar o apoio de
entidades governamentais e outras instituições em
suas atividades.
Um dos fundadores da TROPO UK, o Dr. Antônio M.
Da Silva, professor da Universidade de Kent e exleitor brasileiro na Universidade de Londres, teve um
papel importante na consolidação da iniciativa.

Seminário sobre língua portuguesa em
Portugal
A cidade de Guimarães, situada ao norte de
Portugal, foi palco, no dia 16 de maio, de seminário
sobre a língua portuguesa organizado pela
Universidade do Minho. Foram temas do encontro a
língua portuguesa e sua importância estratégica na
CPLP, a língua portuguesa como língua de
economia e negócios, e o valor cultural da língua
portuguesa.
O Embaixador brasileiro em Portugal Gonçalo Mello
Mourão, em mesa de trabalho com a presença da
ex-Ministra da Cultura de Portugal Isabel Pires de
Lima, discorreu sobre a língua portuguesa e a CPLP.
Participaram do evento ainda outras autoridades,
como o Presidente da Câmara Municipal e a
Secretária de Cultura de Guimarães, a Vice-Reitora
da Universidade do Minho, a Diretora Geral da CPLP
e o Administrador-Geral da Fundação Calouste
Gulbenkian.

A associação conta ainda com a colaboração de
outra professora brasileira, a Dra. Ana Souza,
especialista em português como língua de herança
da Oxford Brookes University.

Suiça
Festa junina em Genebra
No âmbito do programa de manutenção do Português como Língua de Herança (POLH)
e da valorização da cultura nacional junto à comunidade brasileira, ocorreu em 22 de
junho, no Consulado-Geral do Brasil em Genebra, segunda mais populosa cidade suíça
depois de Zurique, festa junina para público infantil. Na ocasião, a Associação Raízes,
dedicada ao ensino de português e cultura brasileira, promoveu diversas atividades
juninas, inclusive a tradicional "quadrilha", a qual contou com participação de
aproximadamente 250 pessoas.
Na área externa do Consulado, foram montadas barraquinhas com produtos típicos dos
festejos (canjica, curau, bolo de milho e milho cozido). Houve também exposição de
livros infantis por parte de representantes da Helvetia Edições, editora que se propõe a
divulgar a literatura brasileira na Suíça.
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