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APRESENTAÇÃO
A língua portuguesa distingue-se por seu
caráter pluricêntrico, que lhe permite
absorver os valores e as culturas de todos os
locais em que é falada. Nessa perspectiva, há
numerosas variantes do português, todas
igualmente legítimas, que concorrem para o
arejamento e enriquecimento do idioma. Esse
aspecto pluricêntrico do português deve ser
cultivado e valorizado, pois permite a
democratização e expansão da nossa língua
comum.
 
Desse modo, o Brasil sempre buscou
desenvolver parcerias com outros agentes,
públicos ou privados, para a difusão do ensino
de português, qualquer que seja sua variante.
Muitas vezes um país, uma instituição ou
algum indivíduo pode haver identificado
uma interessante oportunidade para o ensino
do português no exterior. Nesses casos, por
meio de esforços conjuntos, é possível
contornar eventual escassez de meios -
materiais, humanos ou mesmo pedagógicos
- de maneira a potencializar essas
oportunidades para o benefício do interesse
comum, a difusão do nosso idioma.
 
Na corrente edição da Brasil Cultural, o leitor
encontrará alguns exemplos de parcerias
desenvolvidos pelo governo brasileiro.
Passaremos em revista pioneiro projeto de
parceria com o Instituto Camões para o
desenvolvimento de um currículo comum de
ensino de português na Escola das Nações
Unidas, em Nova York. Conheceremos um
pouco mais da parceria entre associações
comunitárias na Austrália e governos
regionais para a difusão do português
naquele país. Viajaremos até a Alemanha
para saber mais sobre projeto estruturante
de associação comunitária local para o ensino
de português em escola-piloto da Alemanha.
Por fim, aterrissaremos em Goa para
acompanhar os esforços de nosso Consulado-
Geral em Mumbai para apoiar associação
local voltada à preservação de nossa língua.
 
São apenas alguns dos numerosos exemplos

que poderíamos elencar de parcerias em
curso para o ensino de português no exterior.
O êxito dessas iniciativas encoraja o
Departamento Cultural a seguir apoiando os
esforços de outros países, instituições e
indivíduos que desejem estabelecer conosco
parcerias sólidas para benefício da difusão de
nosso idioma comum.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paula Alves de Souza
Diretora do Departamento Cultural 
 Ministério das Relações  Exteriores 

 





Entrevista
com Fernanda Pontes

Por iniciativa da Associação Brasileira de Cultura e Educação (ABRACE), a atriz e apresentadora
Fernanda Pontes foi nomeada, em dezembro de 2018, Embaixadora Honorária do Português
como Língua de Herança. A ABRACE é uma organização não governamental que trabalha
com programas educativos e culturais para famílias brasileiras na região de Washington, D.C.
Sob a dedicada direção executiva de Ana Lucia Lico, a associação oferece aulas de língua
portuguesa e cultura brasileira para que  crianças de segunda ou terceira geração de imigrantes
reconheçam e valorizem sua identidade brasileira, mantendo vivo seu vínculo afetivo com a
família e com a herança cultural do país de origem de seus pais.
 
 
Jornalista e atriz de formação, Fernanda Pontes comanda o programa televisivo "Planeta Brasil"
para 26 países, relatando histórias interessantes de brasileiros transmitido no exterior. Após
cinco anos vivendo nos Estados Unidos, a apresentadora conquistou seu  público-alvo e foi
nomeada pelos imigrantes como porta-voz dos brasileiros nos EUA, conquistando oito prêmios
como maior representatividade da Comunidade Brasileira no exterior. Em 2018, Fernanda foi
nomeada pela comunidade brasileira como Embaixadora Honorária do Português como Língua
de Herança, função que lhe dará a oportunidade de incentivar e elevar ainda mais a causa para
propagação da nossa cultura. Em 2019, ela inaugura o "IF You", Instituto Fernanda Pontes,
onde servirá de ouvidoria e total assistência a todos os imigrantes brasileiros.
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Conte-nos um pouco sobre sua trajetória
como brasileira nos EUA.
 

Bom, eu cheguei aos Estados Unidos há cinco anos.
De início seriam quatro meses que eu passaria aqui a
serviço, só que acabei descobrindo a gravidez do meu
segundo filho, Matheus. Com isso, acabei ficando e
conciliando a maternidade com o novo programa.
Nesse novo trabalho eu não conhecia meu público e
por isso vi que precisava me reinventar por dois
motivos: primeiramente, como uma imigrante e depois
como profissional, porque era um público que eu
desconhecia. Com o passar do tempo, vi que meu papel
como apresentadora ia muito além de ser uma
profissional na área do jornalismo de entretenimento,
pelo contrário, eu tive a oportunidade de ser porta-voz
dos imigrantes nos EUA.
 
De que forma se deu o envolvimento com
o tema?
 
Um belo dia, minha filha mais velha, de sete anos,
falou: "Mãe, a minha vó está me mandando mensagens
e eu já falei com ela que não sei ler em português."
Aquilo me causou uma angústia muito grande e foi a
partir daí que eu vi que tínhamos de mudar. Deste dia
em diante resolvi fazer uma transformação dentro da
minha casa e comecei a alfabetizar minha filha. Mas
aí pensei, por que não começar a tratar realmente de
verdade essa causa e ajudar não só os meus filhos, mas
outras famílias também? Eu já tinha feito alguns
trabalhos sociais na área de educação, já tinha
participado de algumas feiras também em prol da
comunidade brasileira e via muita necessidade nesta
área porque as mães se esforçavam para ensinar o
"português correto" e se integrarem com a família no
Brasil. Durante os cinco anos que estive aqui, ganhei
oito prêmios como porta-voz dos brasileiros, buscando
nas causas sociais uma retribuição para poder fazer
mais pelos imigrantes brasileiros.
 
Como surgiu o convite para se tornar
embaixadora?
 
O convite partiu da Associação Brasileira de Cultura
e Educação (ABRACE), onde as principais associações
não governamentais se uniram e me nomearam

Embaixadora do Português como Língua de Herança.
Eu fiquei muito honrada e lisonjeada, principalmente
por ser uma grande responsabilidade em prol da difusão
do português, me sinto a cada dia mais na obrigação
de lutar pela causa. A união das associações
comunitárias me deixa muito feliz, acredito que quando
a gente se une de verdade e dá as mãos, tudo se torna
muito possível.
 
Como a sua formação auxiliou a atingir
esses objetivos de difusão de língua de
herança?
 
Apesar da minha formação como atriz e jornalista, acho
que o fator que mais me empenhou foi a "formação do
meu coração" (risos). De verdade, ver no meu dia a dia
uma necessidade tão grande de poder ajudar meus
filhos, foi o que mais incentivou (a me empenhar).
Então foi realmente a "formação do meu coração", de
querer lutar cada vez mais e expandir meus
conhecimentos não só nos EUA, mas pelo mundo todo.
Desejo plantar em cada cantinho os sentimentos que
plantei dentro da minha casa.
 
Quais seus principais objetivos com essa
nova responsabilidade?
 
Bom, o primeiro passo é entender a necessidade de
cada associação parceira. No momento, estamos
desenvolvendo uma plataforma totalmente interativa
e informativa, para poder levar não só presencialmente
ciclos de leitura, mas eventos cada vez mais interativos,
que misturem a nossa cultura e as brincadeiras
brasileiras à tecnologia para que seja possível a
comunicação com a era atual. Se você consegue
misturar essas duas coisas, fica mais fácil de manter
isso vivo dentro de casa, estimulando a interação entre
pais e filhos.
Visto que cada associação tem uma necessidade, a gente
quer alcançar justamente essa transformação dentro
da casa das pessoas para fora. Então seria realmente
produzir não só eventos interativos, mas plataformas
que realmente façam a família se inteirar e se empenhar
nesta causa.
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Em 2018, o Itamaraty apoiou dezenas de
associações comunitárias ao redor do
mundo. Como a senhora entende o apoio
do Itamaraty para essas associações?
 
O papel do Ministério das Relações Exteriores é
fundamental devido ao suporte pelas nossas causas.
Acredito que abre uma porta muito grande nós
brasileiros fora do país, sendo uma parceria essencial
não só para o sucesso dos projetos de língua de herança,
mas para todos nós imigrantes, (eu digo nós porque
eu também sou uma) nos sentirmos cada vez mais
acolhidos. Quando a gente junta forças, a gente vai
muito mais além. Ainda mais, creio que a união tem
que ser pela causa, pela língua portuguesa e através
do Itamaraty, isso se torna mais rápido e viável,
auxiliando em todos esses projetos.
 
Como você vê a possibilidade de parceria
entre Brasil e Portugal para a língua de
herança? É a mesma herança?
 
Bom, Portugal é uma região na qual eu nunca vivi,
mas tive uma experiência muito bacana lá quando
gravei uma novela. Lá eu tive a oportunidade de dar

algumas entrevistas e conversar com muitos jornalistas.
O que eu converso com mães brasileiras que vivem em
Lisboa é que as crianças falam um pouco mais fácil pela
razão de proximidade entre o português brasileiro e o
português de Portugal.
 
Avaliando o cenário atual de difusão do
português, como embaixadora, quais os
progressos e obstáculos podem ser
apontados no desenvolvimento do ensino?
 
O maior desafio é justamente conscientizar cada vez
mais os pais de que viver nos EUA estimulando o
português dos filhos, não acarretará a perda da língua
inglesa e vice e versa. Atualmente vejo que a
preocupação das mães é se a família deve ou não
estimular o português.  Quando nossos filhos chegam
aqui, há toda uma adaptação na escola. Eles querem se
firmar na língua e na cultura para entrar em certos
grupos. E muitas vezes, os pais deixam de estimular a
fala do português porque acham que aquilo ali vai
atrapalhar o desenvolvimento da criança.  Acredito que
esse é um dos maiores obstáculos no ensino da criança
bilíngue.
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criança bilíngue. Visto que a capacidade e raciocínio
delas são maiores, por que não aproveitar e incentivar
cada vez mais seu filho? Eu quero criar ferramentas de
estimulação a essas mães, através de palestras
interativas, plataformas e do projeto "IF You," para
que elas possam ter recursos que fortaleçam esse
intercâmbio cultural dentro de casa.
 
Qual seria o propósito do projeto "IF You"
que você está desenvolvendo ?
 
Há cinco anos quando cheguei nos EUA, conheci
pessoas e projetos sociais que me deixaram encantadas,
pois pratico a filosofia que tudo vale a pena quando se
faz a diferença na vida do outro. Me vi diante de muitos
imigrantes, não como uma apresentadora de TV, mas
sim como mais uma imigrante em busca de realizações.
Então foi aí que comecei a me movimentar, a me
voluntariar e me dedicar a diferentes causas nos EUA.
O IF You será um instituto voltado para ações e
organizações já existentes, um instituto onde vamos
praticar esperança gerando oportunidades e motivação
para aqueles que desejam um futuro ainda melhor.
Quero poder fazer ainda mais pelos imigrantes, uma
espécie de ouvidoria onde irei ampliar ainda mais o

que já existe, tornar sonhos em realidade e mostrar
para todos que somos capazes quando agimos em
equipe e um pelo outro.
 
Teria como nos contar um pouco mais sobre
o projeto da plataforma para português
como língua de herança?
 
Estamos desenvolvendo um site e criaremos uma só
rede para todas as ONGs envolvidas na causa do
português como língua de herança, queremos poder
engajar, propagar e encorajar mais e mais famílias da
importância da nossa história e cultura. Mostrar o
quanto é primordial a comunicação com nossos filhos
em português.
Nossa ideia é fazermos ainda mais eventos
significativos, aulas interativas presenciais e livros em
forma de áudio book, interação entre pais e filhos e
aplicativos para acompanhar e estimular ainda mais as
crianças desta nova geração, sem perder a nossa
essência, a nossa cultura e sobre tudo a nossa história
como Brasileiros.
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Você gostaria de deixar uma mensagem à
comunidade como Embaixadora do
Português como Língua de Herança?
 
Que vocês possam se reinventar e que jamais percam
o orgulho e a essência de ser brasileiro. Estimulem cada
vez mais os filhos a não deixarem perder sua história
e a nossa cultura.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista realizada em
dezembro de 2018 por Lucas Rangel

 
 
 

Como a língua contribui para a construção
de uma identidade cultural para
brasileiros no exterior? 
 
A língua é extremamente fundamental nesta criação.
Com o presente crescimento de imigrantes brasileiros
aqui em Orlando, hoje eu vejo que os norte-
americanos têm curiosidade em saber parte da nossa
cultura. Então por que não fazer essa integração e
realizar este intercâmbio cultural? Seja através da
nossa música, da nossa arte e das nossas crianças
levando a nossa cultura para eles. A gente tem que
valorizar e incitar nessas crianças a capacidade que elas
têm de levar a nossa cultura cada vez mais longe; usar
nossa "força brasileira" para se reinventar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Língua Portuguesa na Escola
das Nações Unidas em Nova

York
 

                                      

por André Maciel
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Brasil e Portugal lançaram projeto de cooperação para a introdução da oferta de cursos de Língua Portuguesa
na Escola Internacional das Nações Unidas em Nova York (UNIS). As aulas iniciaram-se em setembro de
2018 e seguem até o final do ano letivo do hemisfério norte, em junho de 2019. Para formalizar o projeto, o
Itamaraty e a Secretaria de Negócios Estrangeiros de Portugal, por meio das missões permanentes dos dois
países junto às Nações Unidas, assinaram memorando de entendimento com a UNIS, em dezembro de 2018,
no gabinete do Secretário-Geral das Nações Unidas (SGNU), o português António Guterres.
 
A UNIS
 
Fundada em 1947, por iniciativa de funcionários das Nações Unidas, a UNIS conta hoje com mais de 1600
estudantes do ensino pré-escolar, fundamental e médio, de dezenas de nacionalidades. A instituição recruta
alunos em famílias tanto de funcionários da ONU e das missões diplomáticas, quanto de outras origens
profissionais, em geral relacionadas a instituições públicas e privadas que atuam na esfera internacional. O
ensino na UNIS é principalmente em inglês, mas os alunos do nível fundamental optam também por francês
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ou espanhol. A partir da sétima série, há a oferta de alemão, árabe, italiano, japonês, mandarim e russo, como
línguas opcionais, com custos financiados por governos nacionais.
 
O português na ONU
 
A Organização das Nações Unidas tem seis línguas oficiais: árabe, espanhol, francês, inglês, mandarim e russo.
Além desses idiomas, o Departamento de Comunicação Global da ONU utiliza oficialmente, em suas ações
de informação pública, também português, suahili e hindi. Embora língua não oficial, o português costuma
ser a terceira língua com maior número de usuários de informação nos sítios eletrônicos da ONU na Internet,
somados os acessos mundiais a notícias escritas, de rádio e de televisão, produzidas pela organização.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na sede da ONU em Nova York, tornou-se tradicional, desde 2012, a celebração do Dia da Língua Portuguesa
e da Cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), com eventos artísticos e acadêmicos.
Nesse contexto, em 2018, a Missão do Brasil na ONU promoveu o primeiro encontro das academias de letras
dos quatro países de Língua Portuguesa que contam com esse tipo de instituição: Angola, Brasil, Cabo Verde
e Portugal . No encontro, houve apresentações e debates sobre a importância político-cultural da Língua
Portuguesa e da cultura dos países lusófonos no mundo. Além disso, foram organizados eventos musicais e
literários nos jardins da sede das Nações Unidas, com artistas do Brasil e de Portugal, para público de mais de
1200 pessoas, incluindo estudantes e familiares das comunidades portuguesa e brasileira na região de Nova
York, diplomatas e funcionários das Nações Unidas. A celebração contou com a participação do SGNU e da
então Secretária-Executiva da CPLP, Maria do Carmo Silveira, de São Tomé e Príncipe.
 
 
 



autoridades das Nações Unidas e de embaixadores e diplomatas dos países da CPLP . Vale lembrar que António
Guterres é o primeiro Secretário-Geral na história da ONU originado de um país de Língua Portuguesa.
 
 
O projeto de Brasil e Portugal na UNIS
 
A ideia proposta pelas missões do Brasil e de Portugal desdobra-se em duas ações previstas no Memorando
de Entendimento: (1) oferta de aulas de português na grade extracurricular no ano letivo de setembro de 2018
a junho de 2019; (2) desenvolvimento conjunto de currículo comum luso-brasileiro para o ensino de português.
As aulas são ministradas por leitor vinculado ao Instituto Camões, o professor José Carlos Guerreiro Adão,
coordenador adjunto de ensino de português nos EUA, que já se encontrava em atividade junto a universidades
e escolas da região de Nova York e Nova Jersey. Do lado brasileiro, integra o projeto a professora Luana Reis,
ex-leitora brasileira na Universidade de Pittsburgh, onde atualmente termina curso de doutorado, e que tem
se dedicado à pesquisa de currículos e material didático para o ensino de português no exterior. Os dois
professores trabalham em conjunto para o desenvolvimento de método de ensino que inclua as variantes da
Língua Portuguesa em ambos os países. A professora Reis participa de algumas aulas no início e no final do
período letivo. A experiência de oferta de ensino de português na UNIS permitirá avaliar a demanda e o
interesse dos alunos e a possibilidade de futura inserção permanente do idioma na grade curricular, tal como
se dá com os demais idiomas oferecidos como línguas opcionais aos alunos da escola.
 
Ambos os países avaliam a possibilidade de desenvolver mecanismo futuro, no qual o Brasil pudesse oferecer
aulas de português ministradas por leitor brasileiro oriundo do programa de leitorados do Itamaraty e da
CAPES, a exemplo do que realiza o Instituto Camões, na UNIS e em outras escolas da região.
O lançamento de projeto-piloto de ensino de português poderá contribuir para a divulgação do idioma e da
cultura brasileira junto ao público formador de opinião vinculado à Escola Internacional das Nações Unidas.
 
 
 
 
 

Embaixador Mauro Vieira, Representante Permanente do Brasil junto à ONU
Conselheiro André Maciel, diplomata da Missão do Brasil junto à ONU
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Assinatura do Memorando de
Entendimento
 
Na presença do SGNU, foi
assinado Memorando de
Entedimento tripartite entre as
missões do Brasil e de Portugal
junto à ONU e a Escola
Internacional das Nações
Unidas, em dezembro de 2018.
A cerimônia de assinatura foi
organizada no gabinete do
SGNU, que participou do evento
ao lado de altas autoridades das





A língua portuguesa na
Austrália: parceria entre a
ABCD e o governo da Nova

Gales do Sul
 

                                      por Raquel Naili

A comunidade brasileira na Austrália, estimada em 60.000 pessoas, entre residentes permanentes e temporários,
é uma das mais dinâmicas do país, especialmente pelo notável fluxo de estudantes, que compõem a segunda
maior parcela de estrangeiros acadêmicos na Austrália, depois da Ásia. Contando mais de 70 anos do
estabelecimento das representações diplomáticas e consulares no continente, a migração brasileira para a região
é uma das mais tradicionais, de onde se estima que famílias brasileiras e australo-brasileiras vêm sendo formadas
há décadas neste território, muito antes das relações diplomáticas constituídas entre os dois países. Por esse
motivo, observa-se na Austrália a ocorrência de parcerias para a difusão da cultura brasileira no país, entre as
quais se destaca a relação entre ABCD e o governo da Nova Gales do Sul.
 
Nesse contexto, nos últimos 30 anos, algumas organizações revelaram-se significativas para o congregamento
da comunidade brasileira, principalmente no sentido de manter os laços culturais e da língua portuguesa entre
os imigrantes. Antes de se tornarem instituições formais, essas organizações nasceram de iniciativas das famílias,
não apenas para unir os brasileiros, mas particularmente para descortinar aos filhos nascidos em terra tão
distante, um mundo novo de cultura, vocábulos, brincadeiras, comidas e festas típicas, além do conceito brasileiro
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distante, um mundo novo de cultura, vocábulos, brincadeiras, comidas e festas típicas, além do conceito brasileiro
único de “saudade”. (ABCD), próxima de completar 20 anos de trabalho com crianças e adultos - brasileiros,
australo-brasileiros e também australianos.
 
Dirigida totalmente por voluntários, a ABCD oferece aulas de português, grupos de brincadeiras, além de
promover celebrações tradicionais da cultura brasileira, como a festa junina. A associação é registrada no estado
da Nova Gales do Sul, razão pela qual conta com o benefício de utilizar salas de aulas de escolas públicas do
estado para suas atividades. Crescendo com a comunidade, hoje a ABCD está presente em dez localidades
diferentes em Sydney, atendendo mais de 150 alunos matriculados em suas unidades. Além dos alunos regulares,
a ABCD possui mais de 630 famílias associadas, que participam ativamente das atividades da associação, como
o “PlayEscola”, as festas típicas e as apresentações de teatro e música inspirados na cultura brasileira.
 
A ABCD, ademais, mantém uma biblioteca infanto-juvenil com acervo de mais de mil itens, entre livros, DVDs,
CDs, jogos e materiais educativos disponíveis gratuitamente aos sócios. O patrimônio da biblioteca vem sendo
estruturado desde 2002, por meio de doações da comunidade e do Consulado-Geral do Brasil em Sydney.
 
Nesses 20 anos de atividades, a ABCD estendeu suas aulas de português de crianças em idade pré-escolar para
a fase da alfabetização, seguindo tanto os objetivos dos “Parâmetros Curriculares Nacionais do Brasil”, como
os regulamentos dos “Programa de Escolas de Línguas Comunitárias do Departamento de Educação e
Comunidades da Nova Gales do Sul”. Sob essas diretrizes, as crianças são capazes de consolidar o aprendizado
do português da pré-escola ao iniciar a alfabetização simultaneamente em inglês (em escolas australianas) e
em português (na ABCD). As aulas são integralmente ministradas por professores brasileiros qualificados e
seguem as normas e horas-aula necessárias para o aprendizado bilíngue das crianças.
 
A instituição é financiada com recursos dos pais, voluntários e, eventualmente, do Consulado-Geral, além de
uma pequena contribuição do estado da Nova Gales do Sul, por meio do seu Departamento de Educação e
Comunidades. Com vistas a ampliar os recursos da entidade, ademais de garantir maior apoio do governo
australiano para a difusão do estudo da língua portuguesa no estado, a ABCD, o Consulado-Geral do Brasil
em Sydney e o Consulado-Geral de Portugal têm envidado esforços para o fortalecimento da “Federação de
Escolas de Línguas Comunitárias da Nova Gales do Sul”.
 
O trabalho da federação tem sido fundamental para obter recursos do governo da Nova Gales do Sul para
fomento das escolas de línguas comunitárias. No último ano, o segmento recebeu montante equivalente a 11,9
milhões de dólares australianos, devido, precipuamente, ao empenho da federação em demonstrar o crescimento
das comunidades estrangeiras no estado. A federação logrou, ainda, obter verba anual de 400.000 dólares
australianos para treinamento e capacitação de professores, por meio do programa “Communities United
Through Languages”.
 
Eleita presidente da federação, Lúcia Johns, também há 20 anos à frente da ABCD, tem trabalhado ainda para
consolidar o português como língua oficial nas atividades turísticas do estado, a exemplo do oferecimento do
idioma em visitas guiadas e sinalizações. Em conjunto com os consulados do Brasil e Portugal, igualmente, a
federação tem realizado gestões junto aos órgãos do governo australiano para que as provas do Higher School
Certificate (HSC) sejam oferecidas nas variações do português brasileiro e lusitano. Equivalente ao ENEM
brasileiro, o HSC possibilita que alunos provenientes de outras nacionalidades possam prestar prova de língua
estrangeira no idioma que lhes pareça mais confortável.
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A difusão da língua portuguesa na Austrália, portanto, tem sido impulsionada de maneira contínua ao longo
dos anos, fruto de admirável empenho das famílias brasileiras, em parceria com as instituições locais e
governamentais instaladas no país. Para além dos mais de 15.000 km que separam as duas regiões, a valorização
da língua portuguesa como instrumento de difusão da cultura brasileira na Austrália contribui para tornar a
distância geográfica menos significativa. Trazer um pouco da terra brasilis para a terra down under, nesse
contexto, é dividir com a Austrália um multiculturalismo ímpar, fruto do abraço caloroso às culturas que
formaram nossa identidade e que, há mais de 70 anos, também ajuda a consolidar esta região como uma das
mais pluriculturais do hemisfério sul.
 
 
 

Raquel Naili é Chefe do Setor Cultural e Educacional do Consulado-Geral do Brasil em Sydney

 19





Parcerias para o ensino de
língua portuguesa na Escola
Pública Europeia de Berlim

 
                                      

por  Vanessa Domingues Silva

É muito prazeroso e ao mesmo tempo inquietante para um professor de língua portuguesa quando se depara
com um grupo de alunos que dividem um mesmo espaço por falarem a mesma língua, mas no entanto trazerem
para sala de aula a diversidade de um idioma tão rico, como é português. A  Escola Oficial Europeia Neues Tor
de Berlim (SESB) recebe interlocutores de várias partes do mundo e essa convergência cria diversas
transformações para a prática de ensino e aprendizado. Imagine-se entrando em uma das turmas, encontrar
22 alunos de diferentes descendências, sendo angolanos, brasileiros, cabo-verdianos, moçambicanos e
portugueses, e ainda diversas outras nacionalidades. Essa é a realidade nas salas de aula da referida escola.
 
Como parte de uma série de reformas políticas e educacionais, o projeto SESB foi fundado no ano letivo de
1992/93 em Berlim e foi baseado no programa de imersão bilíngue para o ensino fundamental e médio. As
aulas são dadas em alemão e outro idioma (inglês, francês, russo, espanhol, italiano, grego, turco, português,
polonês). Os alunos aprendem e convivem em duas línguas, desde o primeiro ano até o exame final do ensino
médio. Ambas as línguas, a primeira língua e a língua parceira, são iguais em termos de direito educacional e
no currículo. Uma composição ideal das aulas prevê 50% de alunos de língua materna alemã e 50% de língua
materna parceira. Os alunos com conhecimento suficiente da primeira língua e da língua parceira têm acesso
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O alemão é dado como primeira língua para o grupo de língua materna, ou alemão como língua parceira
(língua estrangeira) para o grupo de língua materna da língua parceira, assim como matemática, química e a
física. Em língua não alemã, são ensinadas as disciplinas de geografia, história e estudos sociais (na escola de
ensino fundamental), biologia, geografia, história, estudos sociais e ciência política na escola de ensino médio.
Cada escola decide sobre a língua de instrução em música, arte, esporte e ética, levando em conta o equilíbrio
das duas línguas. As aulas na segunda língua estrangeira (inglês ou francês) começam no 5°ano e a partir do
9  ano, não é feita distinção entre a língua materna e a língua parceira, e os alunos aprendem os dois idiomas
juntos, independentemente de sua respectiva língua materna.
 
Os alunos da escola de ensino fundamental recebem um certificado que identifica especificamente as disciplinas
ensinadas em língua alemã e na língua estrangeira. Alunos do 7  ao 13  ano também recebem certificados
específicos ao obterem um diploma no final do 10  ano e em conjunto com o diploma do ensino médio, os
alunos recebem um certificado adicional de desempenho especial de aprendizagem no ensino bilingue, o grau
de ensino na língua não alemã e o nível de língua alcançado (Certificado C1 ou C2 - Quadro Europeu Comum
de Referência para as Línguas).
 
A  Escola Oficial Europeia Neues Tor, de caráter estadual, oferece  ensino fundamental bilíngue alemão/
português em horário integral, assim como classe de ensino regular alemão.  A equipe da escola é constituida
por professores falantes nativos procedentes da Alemanha, Angola, Brasil, e Portugal. As aulas, oficinas e
atividades extracurriculares são oferecidas diariamente das 8.20min às 16.00 horas. No 1.°ano o aluno é
alfabetizado na sua respectiva língua materna. A partir do 2.° ano consolidam-se os conhecimentos adquiridos
oralmente e de  forma lúdica na língua parceira evidenciando as suas particularidades através da  escrita.
 
A cultura que está associada a respectiva língua estrangeira, é combinada para que seja possível uma educação
bilíngue de sucesso.  No entanto, a instituição em Berlim oferece um ensino bilíngue, mas não oferece somente
uma educação "bicultural". Esta escola tem muito mais a oferecer, pois é um lugar onde pessoas de diferentes
países e continentes se encontram. Por compartilharem uma língua oficial, são imigrantes que estão unidos
pela mesma língua, e por consequência, este modelo oferece uma nova e inesperada perspectiva para a tarefa
educativa dentro e fora da sala de aula.
 
Os desafios enfrentados são dos mais diversos e todos os agentes, como alunos, pais e professores contribuem
de forma ativa, para a transformação dos avanços estruturais de nossa sociedade. Essa reconstrução passa pelos
processos de migração, pela plena convicção de que a herança maior se dá através da trasmissão da língua e da
cultura de origem. Portanto, o aprendizado da língua portuguesa, assim  como da cultura brasileira se torna
presente no cotidiano dos alunos de uma escola estadual europeia na capital alemã.
 
Para fortalecer ainda mais o vínculo cultural, professores brasileiros desenvolvem ações educativas, alguns
projetos envolvem toda a comunidade escolar e se tornam parte do cotidiano escolar. Alunos e professores
levaram durante o desfile, a diversidade cultural de nossa escola para as ruas de Berlim. A comemoração
folclórica “Festa Junina” tornou-se um tema central do trabalho intercultural nas aulas de música e de teatro.
Esta festa temática permite a prática de muitas expressões culturais e muitas vezes influencia a festa anual de
verão da escola. Muitos projetos foram apoiados pela Embaixada do Brasil, devido à comunicação que foi
construída ao longo dos anos entre a escola e a Embaixada em Berlim. Assim, no decorrer dos anos, oficinas
de redação, contação de histórias, oficinas folclóricas, exposições de desenhos infantis e exibições de filme fazem
parte das atividades extracurricular dos alunos. Mas o que tornam esses eventos únicos, é a transmissão da
cultura brasileira para alunos da comunidade de falantes de língua portuguesa do mundo.
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São crianças que um dia serão adultos responsáveis pela rede de fluxos de informações e disseminação do
conhecimento. Neste contexto, o Concurso Brasileirinhos no Mundo organizado pelo Ministério de Relações
Exteriores veio fortalecer as produções e manifestações culturais de muitos filhos de emigrantes brasileiros e
consequentemente fomentar a atividade intercultural da escola, visto que seus alunos são oriundos de diferentes
nacionalidades. Logo, todos os  alunos tiveram a oportunidade de participar do projeto do concurso de desenho
infantil, culminado numa exposição de desenhos de todas crianças de diversas nacionalidades na Embaixada
do Brasil de Berlim. O Concurso Brasileirinhos no Mundo veio fortalecer a função que desempenha a história
no processo de formação da identidade. Através de contos folclóricos, literatura infantil de Monteiro Lobato,
revistas em quadrinhos de Maurício de Souza, pode-se transmitir os fatos do passado e presente da sociedade
brasileira e seus valores que incluem as tradições, representações simbólicas e crenças.
 
É relevante lembrar que a boa comunicação não é dependente apenas de se falar uma língua, mas sim de uma
compreensão cultural, que está conectado com necessidades específicas e a forma como isso é feito tem um
impacto sobre o processo educacional, bem como a motivação e desenvolvimento da primeira ou da aquisição
de uma segunda língua. O projeto SESB traz uma nova perspectiva para entendermos melhor o processo de
ensino bilíngue na Europa, contribui para o desenvolvimento da política linguística educativa e sobre as tomadas
de decisão em relação ao ensino das línguas pluricêntricas nos contextos formais de educação. Tem assim,
como finalidade, incluir crianças e adolescentes que muitas vezes são excluídos nos processos de aprendizagem
padrão, devolvendo-lhes o direito de manter sua língua de herança.
 

Vanessa Domingues Silva é licenciada em Letras, Mestre em Educação Intercultural, professora e
Pesquisadora. Desenvolve projetos de pesquisa na área de Ciências da Cultura sobre a Língua Portuguesa

como Língua Pluricêntrica pela Universidade Johannes Gutenberg-Mainz.
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Parcerias para difusão do
português na Índia: 

O caso de Goa
 

                                     

por Everson Mayer Simões
 

Em novembro de 2017 – pouco mais de um mês após minha chegada à Índia – fui incumbido de organizar
jantar de confraternização com a comunidade de falantes da língua portuguesa em Goa. Para quem não ouviu
falar, Goa é um Estado no sul da Índia e antiga colônia portuguesa. É um dos três estados da jurisdição do
Consulado-Geral do Brasil em Mumbai. O objetivo da cônsul-geral era identificar e congregar, pela primeira
vez, essa parcela da população goesa em evento organizado pelo Consulado. Claro que já havia ouvido falar de
Goa e de seu passado como colônia portuguesa, mas não conhecia – nem de longe – a história daquele Estado
indiano e, sobretudo, as surpresas que me aguardavam.
O primeiro passo foi entrar em contato com o senhor Aurobindo Xavier – presidente da Sociedade Lusófona
de Goa e do Centro Cultural Brasileiro de Goa. Qual minha surpresa ao telefonar e me deparar com indiano
falando  “português de Portugal” fluentemente – mais tarde, descobriria que o português era sua língua materna,
e não uma das mais de 1000 línguas faladas na Índia. Entusiasta da cultura brasileira e portuguesa – Aurobindo
já morou e estudou no Brasil muitos anos – meu interlocutor adorou a ideia, e imediatamente se prontificou
a nos ajudar; as dificuldades, porém, começariam a surgir: menos de um mês para organizar o evento,
impossibilidade de me deslocar pessoalmente a Goa em razão da distância e, sobretudo, falta de recursos. 
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Com o auxílio de funcionária local do consulado, de origem goesa (sobrenome Lobo), encontramos hotel em
área central de Goa, que atendia minimamente aos requisitos para um evento como o que pretendíamos realizar;
e principalmente dentro do pequeno orçamento de que dispúnhamos. O próximo passo foi ligar novamente
para Aurobindo e informá-lo de que os recursos nos permitiriam convidar 70 pessoas. “Será que conseguimos
juntar esse número de pessoas em tão pouco tempo”? Meu interlocutor riu ao telefone: “ O problema é escolher
quem deixar de fora da lista.”
 
Tudo acertado – posto que sem minha presença em Goa – o evento foi marcado para dezembro, pouco antes
do natal. É verdade que havia recém chegado à Índia, de modo que minhas percepções sobre o país ainda
estavam sendo formadas; em Mumbai, a realidade cultural – ao menos para mim e naquele momento inicial –
era a de um país hindu: templos, pessoas falando em diversas línguas que eu não tinha a menor ideia de quais
eram; mulheres vestindo o “saree” (roupa típica indiana); um trânsito infernal; vacas sagradas – enfim as imagens
típicas que um ocidental identifica na Índia – ao menos em um primeiro momento. Mal sabia que Goa seria
um choque: por ser tudo isso e nada disso ao mesmo tempo.
 
Chegamos  a Goa um dia antes do jantar. No trajeto do aeroporto até o hotel começaram as surpresas: a
arquitetura portuguesa em todos os aspectos – igrejas católicas, sobrados e casarões, azulejos; e, mais que tudo,
a língua portuguesa em todos os lugares – nomes de estabelecimentos comerciais e ruas. Será que chegáramos
mesmo à Índia? Chegáramos à Goa indiana? Chegáramos a Goa? Achei mesmo é que chegáramos em casa.
Sim, minha impressão foi mesmo a de que havíamos aterrisado em Salvador.
 
Na noite do evento, qual minha surpresa ao me deparar com dezenas de indianos falando fluentemente  - e
com visível orgulho – português. Pasme, até a banda cantava em português: forró e fado. Havia também diversas
brasileiras casadas com goeses, crianças com nacionalidade brasileira que poucas vezes haviam visitado o Brasil.
Pessoas que sempre procuravam o consulado, mas que nós não conhecíamos o suficiente. O jantar foi um
sucesso; fiquei realmente aliviado, pois que, dadas as condições em que organizamos, o resultado havia sido
mais do que satisfatório.
 
Aproveitei que estava em Goa e utilizei uns dias de férias para conhecer a região. Aluguei carro e parti pelo
interior do Estado. Confesso que a todo momento acreditava estar viajando pelo interior do Brasil: os casarões,
a comida, a língua, as pessoas – tudo lembrava o Brasil português. A cada casa histórica que visitava, encontrava
falantes do português, com aquela cordialidade ibérica que bem conhecemos. Era sempre recebido com carinho
e simplicidade, e todos demonstravam grande alegria ao saber que era brasileiro e que falávamos a mesma
língua. Aos poucos, entendi que mesmo em  “concani” (língua local falada na região), a influência do português
é enorme; seja em palavras: “mãe”, “pai”, “avô”, “avó”,  “batata”, “sossegado”, “festa” “batismo”, “natal”, “igreja”,
“capela”, “casar”, “doce”, “colher”, “doutor” (e muitas outras); seja em comidas: “feijão”,  “caju”, “bacalhau”, “pão”,
“vinagre”, “bolo”, “batata”.
 
Ao longo de 2018, mantivemos bom relacionamento com o Centro Brasileiro e com seu presidente, Aurobindo.
Houve alguns eventos de música brasileira em Goa realizados com apoio do Consulado; queríamos, porém,
repetir o evento do ano anterior – e com mais pessoas. Mais do que isso: o objetivo era transformar o evento
em verdadeira tradição anual. Com mais tempo e recursos, assim, em 2018, realizamos novamente a
confraternização em dezembro; o público dessa vez chegou a 170 pessoas (em razão do orçamento de que
dispunhamos, senão certamente haveria mais púbico). Eu já não era estranho; e, confesso, reencontrei amigos.
Novamente, o clima de festa contagiou a todos – e, dessa vez, havia mais colegas do consulado que viajaram
conosco; mais pessoas: mais alegria.
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Diante de todo esse clima de alegria que descrevi, ao certo, a herança portuguesa – e, portanto, um pouquinho
brasileira – está resguardada em Goa. Certo? Não. Infelizmente, o quadro não é favorável à manutenção dessa
rica cultura que descrevi. Desde a retomada de Goa pela Índia (em 1961), o governo tem implementado
gradualmente políticas para diminuir a influência portuguesa naquele Estado. Nomes oficiais em português
têm sido substituídos por nomes em “concani”; a língua portuguesa não é mais ensinada nas escolas; e os mais
radicais até propõem a demolição de prédios históricos com arquitetura portuguesa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fachada do Consulado-Geral do Brasil  em Mumbai

 
A maior parte dos que encontramos falando português, ademais, são pessoas com mais de 50 anos; seus filhos
falam nossa língua com mais dificuldade; os netos a desconhecem. É, pois, de se esperar que, na próxima geração,
a herança portuguesa  - ao menos em termos de falantes do idioma – será praticamente suprimida em Goa; e
o Brasil tem muito a contribuir para evitar isso.
 
O Consulado-Geral deu pequeno mas importante passo para transformar o evento de confraternização anual
em tradição. Esses encontros permitem mapear potenciais parceiros e discutir políticas viáveis para a manutenção
e promoção da língua portuguesa na região. A perspectiva de reabertura de leitorado brasileiro no Centro de
Estudos Latino-americanos da Universidade de Goa, poderá ser o próximo passo. Dados os quase 600 quilômetros
que separam Mumbai de Goa, é fundamental contar com agente brasileiro no meio acadêmico local dedicado
ao fomento do português. As iniciativas culturais, que serão intensificadas já em 2019, terão, assim, muito a
ganhar com uma estrutura mais sólida de apoio.
 

Everson Mayer Simões é Segundo Secretário no Consulado-Geral em Mumbai
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ALUNO EM REDE

"Um mundo um bocadinho mais meu"
 
Lembro-me, como se fosse ontem, do dia que cheguei ao Centro Cultural Brasil-Cabo Verde. Subi as escadas
com pressa. Urgia-me, por questões profissionais, aprender uma língua, a língua portuguesa, sobre a qual
apenas conhecia algumas palavras básicas para defender-me… Bom dia! Obrigado! Sou Jorge!
 
Mas, como por artes de magia,  procurando começar o meu curso de línguas no Centro, e talvez pela origem
latina partilhada com a minha língua materna, o espanhol, um novo mundo desconhecido abriu-se rapidamente
ante meus olhos. Artes, cultura, cinematografia, literatura, política, economia, gastronomia. Durante todas as
tardes viajei ao Brasil para conhecer a riqueza do país, mas também conheci de perto a realidade do país que
me acolhe atualmente, Cabo Verde. Machado de Assis deu-me a mão para levar-me ao Rio de Janeiro do século
XIX. Conheci o sertão, os costumes sociais e agrícolas dos povos rurais, mas também conheci a idiossincrasia
dos antepassados, e o jeito de ser do atual povo brasileiro. Guimarães levou-me a conhecer a terceira margem
duma ribeira longa e de caudalosas águas, cheia de silogismos e de metáforas. Do lado de Cabo Verde, Baltasar
Lopes apresentou-me um novo amigo de aventuras, Chiquinho, com quem descobri a história deste arquipélago
no medio do Atlântico. De um outro ponto de vista, Ivo Pitanguy, mostrou-me a importância da estética em
nosso mundo do seculo XXI. E os odores… O quê dizer dos odores! Aromas com nome de feijoada, de barreado,
de camarão com chuchu, inspiraram-me durante as tardes de estudo, abrindo o apetite da inteligência.
 
 Isto é o que Brasil e Cabo Verde significam para mim, e assim é a língua portuguesa que lhes une: diversidade,
multiculturalidade, tradições, modernidade, uma riqueza imensurável. E assim foi como aprendi a língua no
Centro Cultural Brasileiro de Cabo Verde, fazendo de minha vida uma aventura, uma viagem constante pelo
mundo, um mundo hoje um bocadinho mais meu, o mundo insólito da lusofonia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

por  Jorge Cólogan 
Aluno do Centro Cultural Brasil-Cabo Verde
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Organizado pela Universidade de Macau e o Fórum
para a Cooperação Econômica e Comercial entre China
e os Países de Língua Portuguesa, realizou-se em 7 e 8
de dezembro de 2018, o "Seminário sobre formação de
ensino bilíngue entre China e os Países de Língua
portuguesa" em Macau. O Brasil teve representação
pelo Diretor do Instituto Confúcio na Unicamp, Bruno
di Conti, pela professora especialista em literatura
macaense na USP, Mônica Mattos, e pelo
representante do Departamento Cultural do
Itamaraty, Secretário Bruno Miranda Zétola. De modo
a promover a integração entre os países, foram

NOTÍCIAS

MACAU
"Seminário sobre formação de ensino bilíngue entre China e os Países de
Língua Portuguesa" em Macau

apresentadas diretrizes de difusão da língua portuguesa no exterior, elaborada pela Divisão de Promoção da
Língua Portuguesa (DPLP), explorando as possíveis vertentes de atuação para uma presença mais consistente
do português brasileiro na China, por meio do programa de leitorados, núcleos de língua de herança e produção
de material didático próprio.
 
 

INGLATERRA
2ª edição da "Feira de Educação" em Londres

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos dias 13 e 14 de novembro de 2018, o Conselho de
Cidadãos Brasileiros no Reino Unido organizou, em
parceria com Embaixada e o Consulado Geral em
Londres, a segunda edição da "Feira de Educação".
 
Com o tema "Educação no Reino Unido – Apoio, cursos
e exames para brasileiros interessados no Brasil", o
evento foi composto por sessões informativas e
também o lançamento de uma cartilha de diretrizes às
pessoas de outras nacionalidades com interesse na
língua portuguesa.
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O Centro Cultural Brasil-Finlândia (CCBF) realizou,
no dia 13 de dezembro, o evento "Papo Brasil", com
foco em atividades de compreensão e produção oral,
unindo alunos do CCBF e falantes nativos do português
para uma conversa descontraída sobre diferentes
temas. O projeto propôs estratégias de incentivo a
alunos e professores como prática do ensino e a
valorização da modalidade oral em contextos diferentes
de sala de aula.. A atividade foi instruída pelas
professoras Helena Noto, Patricia Ribeiro e Luciana
Faria, que auxiliaram na sugestão de temas para o
exercício.

FINLÂNDIA
"Papo Brasil" promovendo o português em Helsinque

CABO VERDE
"IV Jornadas de Língua Portuguesa" em Praia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre os dias 7 a 9 de novembro de
2018, a Cátedra Eugênio Tavares de
Língua Portuguesa da Universidade
de Cabo Verde (Uni-CV) realizou a
"IV Jornadas de Língua
Portuguesa". O evento contou com
a presença de acadêmicos do país e
de professores de diversas
nacionalidades. Com o tema "A
Avaliação de Aprendizes em
Português como Segunda Língua",
o Brasil foi representado pela Dra.
Viviane Furtoso, professora do
Departamento de Letras

de Letras Estrangeiras Modernas da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e presidente da Sociedade
Internacional de Português Língua Estrangeira (SIPLE). A especialista brasileira ministrou a oficina "Que
português esperamos ler e ouvir de nossos educandos?" e proferiu conferência com o tema "Avaliar para
Aprender e Ensinar: Desafios na Educação Linguística em Português para falantes de outras línguas".
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ESTADOS UNIDOS
'Oficina para Pais e Filhos Bilíngues' em Nova York

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em parceria com a organização
"Brazil Ahead", o Consulado Geral
em Nova York realizou, em 17 de
novembro de 2018, a 'Oficina para
Pais e Filhos Bilíngues'. Cerca de 40
crianças puderam assistir a um teatro
infantil sobre lendas brasileiras e
participar de brincadeiras
tradicionais.
 
Em paralelo à atividade, os pais
tiveram a oportunidade de debater
sobre métodos e técnicas no ensino

de português como língua de herança com a presença da professora Christiane Vieira, com vistas a manter
vivo o interesse das crianças pelo idioma.

LÍBANO
"Ciclo de Cultura Regional: Bahia" no CCB-Líbano

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com uma noite de música brasileira e cordel,
o Centro Cultural Brasil-Líbano organizou,
em 27 de novembro, o encerramento das
atividades do "Ciclo de Cultura Regional:
Bahia". Na abertura do evento, os alunos
puderam explorar a exposição de ilustração
contemporânea "Urban Sketches", de
Salvador. Os desenhos dos artistas Simon
Taylor, Alejandra Muñoz e Domingos
Linheiros, foram produzidos por ocasião do
"Encontro Nacional de Urban Sketchers",
realizado na capital baiana, em 2018.  

As atividades pedagógicas da noite tiveram início com uma gincana de perguntas e respostas com tema
"Peculiaridades do português típicas da fala baiana", conduzida pela aluna do centro Maha Al-Azar.
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Com o objetivo de articular os conceitos de ação
extensionista e auxiliar na elaboração e no
desenvolvimento de atividades de promoção nas
bibliotecas dos Centros da Rede Brasil Cultural (RBC),
o Centro Cultural Brasil-Líbano realizará o "Curso
Básico de boas práticas para Bibliotecas da RBC". As
aulas serão lecionadas pelo professor Alexandre Pilati,
Universidade de Brasília (UnB). A partir da experiência
em Beirute, o projeto poderá ser extendido a toda a rede.
 
Data: Março
Local: Centro Cultural Brasil-Líbano
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visando estabelecer parâmetros curriculares comuns
para a atuação dos centros, será realizado em Luanda,
o Curso de Atualização e Harmonização de práticas
pedagógicas e administrativas dos CCBSs nos PALOPs,
que reunirá representantes de todos os centros
culturais dos PALOPs. O projeto visa a estabelecer um
currículo comum de língua de língua segunda para os
CCBs, assim como material didático próprio.
 
Data: 18 a 22 de fevereiro
Local: Centro Cultural Brasil-Angola
 
 

AGENDA

LUANDA

Curso de Atualização e Harmonização de práticas pedagógicas e
administrativas dos CCBSs nos PALOPs 

LÍBANO

Curso de atualização de gestão de Bibliotecas para Rede
Brasil Cultural
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A Embaixada do Brasil em Cabo Verde realizará evento de lançamento da publicação "Turma da Mônica pelo
mundo da Língua Portuguesa". Em uma linguagem mais didática, o livro fará uma viagem linguística com os
famosos personagens  de Maurício de Sousa, apresentando semelhanças entre as diferentes vertentes do
português e fortalecendo ainda mais os laços linguísticos entre as nações lusófonas. O projeto é voltado à
disseminação do Vocabulário Ortográfico Comum (VOC) desenvolvido pelo Instituto Internacional da Língua
Portuguesa (IILP).
 
Data: Maio de 2019
Local: Instituto Internacional da Língua Portuguesa

Publicação dos contos da Coleção "Sítio do Pica-Pau Amarelo"
em formato bilíngue

Lançamento do livro "Turma da Mônica pelo mundo da Língua
Portuguesa"

CABO VERDE

PERU
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Com o ingresso das obras de Monteiro Lobato em domínio público, o
Centro Cultural Brasil-Peru organizará evento em cerimônia de publicação
dos contos "Reinações de Narizinho" e "Caçadas de Pedrinho", da coletânea
"Sítio do Pica-Pau Amarelo", traduzidos. O projeto é voltado ao público
infantil e família.
 
Data: Primeiro Trimestre de 2019
Local: Centro Cultural Brasil-Peru
 



NOVA YORK

No âmbito das comemorações do dia da língua portuguesa, a missão do Brasil junto à ONU realizará evento
em celebração ao português. O evento irá propor debates, apresentações musicais e culturais a respeito da
língua portuguesa.
 
Data: 5 de Maio de 2019
Local: Sede da Organização das Nações Unidas

Celebração do Dia da Língua Portuguesa na ONU

    36



BOSTON

PUBLICAÇÕES 
CABO VERDE
2019
Coletânea História em Quadrinhos "Nossas Histórias"

2018
Coletânea "Ensino e aprendizagem de língua portuguesa e cultura
brasileira pelo mundo: Experiências do Programa de Leitorado no

Brasil"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A coletânea traz contribuições ímpares para a
construção de conhecimento sobre ensino e
aprendizagem não só no âmbito do Programa de
Leitorado, mas também criando redes de contato
profícuos entre polos de ensino e divulgação de língua
portuguesa, literatura e cultura brasileira. A publicação
contribui para o fortalecimento das políticas públicas,
internas e externas, na área do ensino do portuguès no
exterior

 37

As histórias no livro levam o jovem leitor a descobrir o quanto
podem cruzar os caminhos das letras e da escrita de autores em
língua portuguesa. São apresentados os países Brasil, Cabo
Verde e São Tomé e Príncipe. Os jovens que coloriram a vida
das personagens foram os vencedores do “I Concurso de História
em Quadrinhos da Embaixada do Brasil em Cabo Verde”, cuja
premiação aconteceu no Instituto Internacional da Língua
Portuguesa (IILP), em julho de 2018.
O concurso faz parte de uma série de atividades sobre o tema,
empreendidas com a ajuda do Leitorado Brasileiro em Cabo
Verde, entre formações, oficinas, palestras e publicações.
 
 
 
 



MAPA REDE BRASIL CULTURAL
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MAPA REDE BRASIL CULTURAL

 39




