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Apresentação
A Rede Brasil Cultural é o nome dado ao conjunto de
mecanismos do Ministério das Relações Exteriores
voltados à promoção da língua portuguesa e da cultura
brasileira no exterior. Até o final de 2014, a Rede Brasil
Cultural contava com 24 Centros Culturais, 5 Núcleos de
Estudo e cerca de 40 Leitorados em um total de 45 países.
Mais de uma centena de professores integra a Rede e se
esforça para transmitir a riqueza de nosso idioma e a
diversidade de nossa cultura a um universo de cerca de
7 mil estudantes. Mesmo onde não há Centros Culturais,
Núcleos de Estudo e Leitorados, a Rede Brasil Cultural
está presente por meio de projetos que incentivam as comunidades brasileiras no exterior, em especial as crianças
descendentes de brasileiros, a manter a proximidade com
a cultura de seus pais e a aprender a língua que as vincula
com o Brasil.
A segunda edição da Rede em Revista coloca em
destaque uma pequena amostra dos projetos que foram
realizados em 2014. Os materiais didáticos são tema
prioritário nesta edição. A ex-Leitora brasileira na
Tailândia assina um cativante relato do desafio de criar o
primeiro livro de ensino de português para tailandeses,
o que foi realizado durante seu período na Universidade
de Chulalongkorn. A equipe do Centro Cultural BrasilBolívia relata sua experiência de desenvolvimento de
material didático para ensino do português para falantes
de espanhol. A ex-leitora brasileira em Mendoza,
Argentina, hoje professora da Universidade Federal da
Integração Latino-Americana, apresenta uma perspectiva
sobre como preparar-se para criar um material didático.
Dois artigos focam nas atividades culturais realizadas nos
Centros Culturais e nos Leitorados. O Centro Cultural

Brasil-Peru expõe como a crescente agenda cultural tem
mudado a rotina da instituição. O atual leitor brasileiro
em Colônia, Alemanha, relata as diversas atividades
teatrais e literárias que têm marcado seu período à frente
do Leitorado.
Novas formas de ensinar português também têm espaço
na Rede Brasil Cultural. Nesse sentido, o Centro Cultural
Brasil-Haiti mostra como a poesia tornou-se veículo para
a prática do português na ilha caribenha, e o Centro Cultural Brasil-Cabo Verde ilustra como os contos podem
inspirar o aprendizado do idioma.
Da Nova Zelândia vem relato de como pais brasileiros organizam-se para ensinar português e transmitir a cultura
brasileira para as gerações de brasileirinhos e brasilei
rinhas residentes no exterior. Na Romênia, um grupo de
voluntários organizou, juntamente com a Embaixada do
Brasil em Bucareste, um curso de português em uma das
fronteiras da latinidade.
A política multilateral da língua portuguesa é a tônica da
entrevista com Carlos Faraco, coordenador-geral da Comissão Nacional Brasileira para o IILP, que reúne todos
os países lusófonos com o objetivo de definir políticas
comuns para a língua.
Um relato da chegada do exame de proficiência em
português, o CELPE-Bras, a seis países africanos
complementa os textos dessa edição.
Por fim, os leitores poderão conferir as três redações
vencedoras do II Concurso de Redação da Rede Brasil
Cultural, que homenageou o centenário do compositor Dorival Caymmi. As paisagens da Bahia ainda hoje
inspiram as pessoas a cantar e escrever em português.
Boa leitura!
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Professor Carlos Faraco, Coordenador-geral da Comissão Nacional
do Brasil junto ao IILP.

“Temos de pensar formas de
fortalecer nossa rede de ensino
da língua no exterior”
Entrevista com Carlos Faraco

Carlos Alberto Faraco possui longa atuação no campo
da língua portuguesa. Entre 1990 e 1994, foi reitor da
Universidade Federal do Paraná, onde atuou como professor da matéria. Seu extenso currículo inclui mestrado
e doutorado, além de um pós-doutorado em linguística
na Universidade da Califórnia. Ao longo de sua carreira,
Faraco publicou nove livros, quatro deles diretamente relacionados ao ensino do português. Em 2014, o professor
tornou-se Coordenador-Geral da Comissão Nacional do
Brasil para o Instituto da Língua Portuguesa.
As reuniões realizadas no Instituto Internacional
da Língua Portuguesa (IILP) são os principais
momentos em que os países lusófonos podem
coordenar-se em relação ao idioma. Quais temas
deveriam estar na agenda desse foro?

O IILP é uma grande invenção, pois a língua portuguesa
nunca teve uma gestão centralizada de suas questões. A
formulação de políticas voltadas para a língua sempre esteve a cargo de cada país, o que levou a um cenário muito

fragmentado. O IILP aproveita a tradição de gestão descentralizada do idioma, mas traz o debate sobre a língua
para um foro multilateral. Nós continuamos não tendo um
único centro formulador de políticas para a língua, o que é
muito positivo, mas temos, agora, um foro de coordenação.
Em relação aos temas propriamente, temos questões básicas
que têm de ser geridas multilateralmente pelos países de
língua oficial portuguesa, como a ortografia e a questão
das terminologias técnico-científicas. O desenvolvimento
tecnológico dos últimos anos acelerou a criação dessas
terminologias. Muitas vezes, as nomenclaturas divergiram
entre os diferentes países lusófonos. Desse modo, harmonizar as terminologias técnicas e científicas seria uma tarefa
fundamental, que tem de ser feita multilateralmente, para
fortalecer a língua portuguesa na ciência e na inovação.
Outro tema que o IILP deve assumir é o desafio de lidar
com o multilinguismo no espaço em que a língua portuguesa é oficial. O fato de ter o português como língua oficial
pode afetar o caráter multilíngue dos países lusófonos.
Temos de fazer um atlas linguístico e estabelecer formas de
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cooperação para não perder as línguas que vivem ao lado
da língua portuguesa.
Por fim, o ensino de português como língua estrangeira
tem, hoje, um viés nacional. Ao lado dele, deveria haver
uma visão de conjunto, de modo que os países lusófonos
possam apresentar o português para outros povos como
língua estrangeira.
O Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP)
foi criado em 1989, com sede em Praia/Cabo Verde.
Posteriormente, foi incorporado à estrutura da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Em 1990, foi assinado o Acordo Ortográfico da
Língua Portuguesa, que harmonizou as regras
ortográficas de todos os países lusófonos. O
Acordo já se encontra em vigor no Brasil e em Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São
Tomé e Príncipe e Timor Leste.
 	
Em 2014, foi criada a Comissão Nacional do
Brasil para o IILP, que reúne seis especialistas
em língua portuguesa, três ministérios e três
instituições da sociedade civil. Como esse novo
grupo pode fortalecer a atuação do IILP?

O IILP só tomou corpo 20 anos depois de sua criação, com
o Plano de Ação de Brasília (2010), que lhe deu tarefas e
definiu sua estrutura. O Instituto ainda é pouco conhecido.
A criação da Comissão Nacional permitirá dar visibilidade ao Instituto no Brasil. O fato de nós brasileiros termos
de levar contribuições e propostas estimulará, ainda,
um trabalho de coordenação das atividades que o Brasil
desenvolve em diversos planos e que resultam na promoção
da língua portuguesa. A CN-IILP tem a capacidade de
estimular maior coordenação entre os projetos de diversos
atores, entre eles os três ministérios envolvidos (Educação,
Cultura e Relações Exteriores). A Comissão tem uma tarefa
interna – coordenar os diversos projetos de promoção do
idioma – e uma missão externa, que é participar ativamente do foro multilateral.
Como a sociedade civil pode 			
contribuir para a CN-IILP?

À medida que a CN-IILP der visibilidade ao Instituto na
academia, no Governo e em outras esferas sociais, nós
poderemos ampliar os agentes interessados na promoção
da língua e da cultura brasileira. Temos de tentar articular
uma grande rede que envolva educação, cultura e difusão
do idioma. Há, na sociedade civil, diversas entidades e empresas que trabalham com promoção cultural. Estimularemos a criação de uma forte articulação governo-sociedade,
o que nos permitirá ampliar nossas ações.
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Em 2013, foi realizada a II Conferência Internacional sobre o Futuro da Língua Portuguesa, na
qual foi aprovado o Plano de Ação de Lisboa. O
documento soma-se ao Plano de Ação de Brasília, que resultou de semelhante conferência em
2010. Qual a importância desses Planos de Ação
para o fortalecimento da língua portuguesa?

As próprias Conferências sobre o Futuro da Língua Portuguesa são importantes. O espanhol já teve seis conferências internacionais. Também já houve vários encontros da francofonia.
Havia essa dívida de um grande encontro sobre o português.
Anteriormente, sabia-se da grande demanda pela língua
portuguesa, mas parávamos na convicção genérica de que
precisávamos difundir a língua. Faltava-nos estabelecer
as grandes coordenadas que nos dariam concretude a essa
intenção de promover a língua. Os dois Planos de Ação
consolidam essas grandes coordenadas. No Plano de Ação
de Brasília, já estavam os principais temas, como língua na
diáspora e ensino a estrangeiros. O Plano de Ação de Lisboa trouxe novas preocupações, como a questão da ciência,
tecnologia e inovação. O português, pela história das suas
sociedades, chegou muito tarde a esse contexto, portanto,
nossa língua ainda tem que se firmar como idioma da
ciência e da inovação. A presença do português na Internet
já é um avanço importante.
O tema do empreendedorismo cultural e economia criativa
também é um eixo novo e importante, devido à crescente
presença das manifestações culturais em língua portuguesa
no mundo. Essas conferências estabeleceram diretrizes básicas de ação. A leitura desses dois documentos é obrigatória
para qualquer pessoa que tenha interesse em trabalhar com
a difusão da língua portuguesa.

As Conferências Internacionais sobre o Futuro da
Língua Portuguesa no Sistema Mundial são eventos
que reúnem representantes de governos lusófonos
e da sociedade civil. Em cada uma das conferências
realizadas foi aprovado um Plano de Ação. Ao todo,
esses planos elencam oito eixos temáticos para a
promoção da língua portuguesa.

Em quais dos temas dos Planos de Ação de Brasília e de Lisboa deve haver maior ênfase, a fim
de promover a língua portuguesa?

Uma das questões fundamentais é o ensino de Português
Língua Estrangeira. Essa ação tradicionalmente é feita
pelos Estados. Com a crescente demanda pelo idioma
a que assistimos hoje, deve haver um projeto de caráter
multilateral. Outro tema, a difusão das culturas de língua
portuguesa, tradicionalmente se faz pela ação nacional. É
bom identificar país e cultura, mas, como são culturas de
língua portuguesa, é fundamental que se faça um trabalho
coletivo. Um terceiro ponto importante é a presença do por-

tuguês nos organismos internacionais, tanto os regionais
quanto os globais. Essa ação só pode ser feita multilateralmente devido aos custos e à articulação política necessária.
Isso pede a união entre os países lusófonos, e não a fragmentação.
Os oito eixos temáticos dos Planos de Ação de
Brasília e de Lisboa são: 1. língua portuguesa em
Organizações Internacionais; 2. Promoção do ensino
da língua portuguesa nos países não lusófonos;
3. Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa;
4. Difusão Pública do idioma; 5. Promoção da
língua junto às diásporas; 6. Participação da
sociedade civil na promoção do idioma; 7. Língua
de ciência e de inovação; 8. Língua no reforço do
empreendedorismo e da economia criativa.

Em relação à Rede Brasil Cultural, quais seriam
os principais desafios dos centros culturais e dos
leitorados?

O Brasil tem a característica de não ter um instituto, mas
sim uma rede de centros culturais e de leitorados, o que
nos diferencia dos demais países. Um dos objetivos que nós
poderíamos avançar é a busca por certa harmonização
conceitual e didático-pedagógica das atividades dos centros
e dos leitorados.
A criação da Rede já é um passo importante, pois significa
que não estamos nos relacionando com centros ou com
leitorados isoladamente. Além disso, é necessário procurar
uma plataforma básica de ação para os leitores, bem como
harmonizar materiais didáticos e propostas didático-pedagógicas adotadas pelos centros culturais. Não se trataria
de uma homogeneização, já que cada leitor e cada centro
cultural deve responder às especificidades do contexto em
que está inserido, mas deveríamos buscar uma plataforma
básica de ação.
A exemplo do Quadro Comum europeu de Referência para as Línguas, o CELPE-Bras – exame de
proficiência em português do Brasil – pode ser a
base do marco brasileiro para maior harmonização dos centros culturais e leitorados?

O CELPE-Bras é ponto de chegada para todo aluno que
faz o percurso de aprendizado do português, por isso, ele
norteia o caminho do estudante. O Quadro Comum europeu foi criado após anos de experiência com os exames de
proficiência do inglês, francês, espanhol, alemão e outros.
O Quadro Comum representou momento de convergência
no ensino desses idiomas. Temos de aprofundar nossas referências para, futuramente, sentarmos com nossos parceiros
lusófonos e negociarmos um marco comum para o ensino
do idioma. Em que pesem as qualidades do Quadro Comum europeu, o Brasil tem um olhar diferente do mundo
e condições de produzir um marco próprio. Eventualmente, poderemos chegar a um marco latino-americano de

referência para o ensino de línguas e até aglutinar os países
africanos nesse mecanismo.
O Quadro Comum é um guia de referência das
competências linguísticas de um estudante. O
nível iniciante é chamado A1 e o nível fluente é
denominado C2.

Os professores dos Centros sentem a carência
de materiais didáticos e de cursos de formação.
Quais são os desafios que o senhor vê no ensino
da língua portuguesa?

A dificuldade de acesso a material didático é permanente.
Fui professor de Português Língua Estrangeira na década de 1970 para técnicos que vinham para a Nuclebras.
Por ocasião do acordo nuclear com a Alemanha, vieram
para o Brasil diversos desses técnicos, muitos sem nenhum
conhecimento de português. O grande drama que vivíamos
era não haver material didático. A interação dos professores com alunos dava-se em inglês, pois os professores não
falavam alemão. Nós não sabíamos, ao certo, as principais
dificuldades do falante de alemão para aprender português.
Nós não sabíamos como focar o ensino de português para
esse falante específico. Como mostra o exemplo, o material
didático não pode ser universal, porque as dificuldades
dos estudantes variam de acordo com sua língua-materna,
entre outros fatores.
Esse problema nos alerta para a necessidade de estimular
a formação de grupos de pesquisa de Português Língua Estrangeira, que já existem, mas não o suficiente para formar
o número necessário de professores. Para economizar tempo até que estudantes de graduação cheguem ao mercado,
poderíamos pensar em cursos de pós-graduação na área,
que atraíssem professores já atuantes.
Outro problema crucial para a realidade linguística brasileira é o fato de nós não dispormos de norma de referência realista e confiável. Ainda sofremos daquilo que Celso Cunha
chamava de “dualidade de normas”. O professor de PLE
precisa ter uma referência clara ou irá transmitir um modelo
de língua que não é usado correntemente. Nesse contexto, ao
invés de aproximar o aluno da nossa realidade linguística,
nós iríamos afastá-lo. Esse ponto merece mais discussão.
Como o senhor avalia o cenário para a difusão do
português na Rede Brasil Cultural?

Eu tive a oportunidade e conhecer o Centro Cultural
Brasil-Cabo Verde, na cidade da Praia, e fiquei entusiasmado com o envolvimento daquelas pessoas com a causa
da difusão da língua portuguesa. Sou fã da ideia da Rede
Brasil Cultural. Temos de pensar formas de fortalecer nossa
rede de ensino da língua no exterior, nossa participação no
foro multilateral da língua e nosso estímulo à pesquisa e à
formação de professores de PLE.
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Brasil

Brasil cria Comissão Nacional
para atuar em fórum multilateral
da língua portuguesa
Equipe da Divisão de Promoção da Língua
Portuguesa do Ministério das Relações Exteriores
Na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP), o idioma é mais do que uma característica
comum entre os Estados Partes. No âmbito da CPLP,
existe o Instituto Internacional da Língua Portuguesa
(IILP) – uma organização internacional com sede na
cidade da Praia, em Cabo Verde. No IILP, os países que
têm o português como língua oficial podem discutir e
desenvolver políticas comuns em relação ao idioma que
compartilham.
Dentro do Instituto, a sociedade e o governo de cada país
lusófono são representados por uma Comissão Nacional,
que participa dos principais órgãos do IILP, e tem capacidade de influenciar os projetos que serão desenvolvidos
em favor da língua portuguesa. Cada Comissão Nacional
é composta por especialistas em língua portuguesa e por
representantes governamentais. Anualmente, as Comissões Nacionais de todos os países de língua oficial portuguesa reúnem-se na cidade da Praia, a fim de discutir a
agenda de trabalho do Instituto Internacional da Língua
Portuguesa.

tério da Cultura. Além dos especialistas, têm assento
na Comissão Nacional a Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), a
Academia Brasileira de Letras e três órgãos governamentais: o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura e
o Ministério das Relações Exteriores.
O professor Carlos Alberto Faraco, que concedeu entrevista a esta edição da Rede em Revista, foi indicado para
o cargo de coordenador-geral da Comissão Nacional. O
professor João Hilton Sayeg ocupa o cargo de coordenador-adjunto.
Já em maio de 2014, onze integrantes da Comissão Nacional participaram conjuntamente de reunião do Instituto
Internacional da Língua Portuguesa, em Cabo Verde. Na
ocasião, tiveram um primeiro contato com os representantes de outros países e deram início à sua função de representantes do Brasil na gestão internacional do idioma
compartilhado por povos em nove países.
A Comissão Nacional do Brasil para o IILP terá posição
privilegiada para estruturar uma visão estratégica brasileira sobre a difusão internacional da língua portuguesa.
Em coordenação com os demais países lusófonos, o
grupo poderá propor políticas e projetos comuns que
fortaleçam a língua portuguesa internacionalmente.

Em 2014, o Brasil criou a sua própria Comissão Nacional. Integram o grupo, na condição de especialistas em
língua portuguesa, os professores Carlos Alberto Faraco,
da Universidade Federal do Paraná; João Hilton Sayeg
de Siqueira, da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo; Nelson Viana, da
Universidade Federal de
São Carlos; Heloísa Moreira Lima de Almeida
Salles, da Universidade
de Brasília; José Castilho Marques Neto, da
Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho; e Fabiano
dos Santos, Diretor do
Livro, Leitura, Literatura
e Bibliotecas no MinisIntegrantes da CNIILP reuniram-se em Brasília, em 2014.
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Tailândia

A criação de material didático
para o ensino de português para
tailandeses
Laura Márcia Luiza Ferreira é Professora Assistente da
Universidade Federal da Integração Latino Americana (UNILA),
em Foz do Iguaçu, Paraná. Foi Leitora na Universidade de
Chulalongkorn, na Tailândia, de 2011 a 2012.

Está na moda estudar português na Ásia. É cada vez mais
comum testemunhar chineses, coreanos, tailandeses e
cingapurianos se aventurando na língua portuguesa.
Quando fui Leitora na Universidade de Chulalongkorn,
na Tailândia, pude lecionar a estudantes de cursos como
Ciências Políticas, Letras, História e Educação. A maioria já sabia falar espanhol, sabia onde ficava a América
Latina. Muitos conheciam bossa nova, Pelé e tinham
na memória alguma imagem difusa do Rio de Janeiro.
Apostavam no Brasil e nas relações comerciais entre Ásia
e América Latina e investiam, por isso, no estudo do
idioma.
Embora o Leitorado Brasileiro seja uma novidade na
Tailândia, o ensino de língua portuguesa na Faculdade de
Artes da Universidade de Chulalongkorn na Tailândia se
iniciou na década de 1980. Por muito tempo, a oferta das
disciplinas restringia-se aos alunos que cursavam bacharelado em Línguas e Tradução. A partir de 2011, com a
chegada do Leitorado brasileiro na instituição, foi possível ampliar a oferta de cursos de português para todos os
estudantes de graduação matriculados na Universidade
de Chulalongkorn. Consequentemente, a procura pelo
curso básico de português aumentou vertiginosamente.
Com turmas lotadas e poucas opções de materiais
didáticos para ensino de português a falantes de línguas
distantes, pensamos em desenvolver um livro didático
adequado ao contexto tailandês, que tivesse o objetivo
de apresentar a língua portuguesa e a cultura brasileira
e de outros países da CPLP aos universitários tailandeses. Outras instituições de ensino superior, que também
oferecem cursos de português, poderiam ter interesse

pelo material. Um material básico para estudar a língua
portuguesa falada no Brasil poderia ser útil também aos
funcionários tailandeses que trabalhavam na Embaixada
do Brasil em Bangkok e às dezenas de estudantes que
embarcam para o Brasil por motivo de intercâmbio. Para
ampliar e democratizar o acesso ao material, pensamos
em viabilizar a oferta online e gratuita para download do
livro que pretendíamos desenvolver.
A elaboração

Idealmente, o professor deveria preparar um material
específico para cada grupo que leciona. A elaboração de
livros exige habilidades específicas, disponibilidade de
tempo, pesquisa, um bom acervo bibliográfico e, claro,
financiamento e apoio editorial. Apesar disso, a possibilidade de criar conteúdos voltados especialmente para o
público asiático nos impulsionou a encarar a empreitada
da publicação do livro.
Para execução do projeto previmos três etapas: (1) a de
pesquisa de conteúdo; (2) a de elaboração e testagem
do material; e (3) a de produção do livro. Inicialmente
havíamos pensado em fazer apenas um livro eletrônico disponível em CD, porém, ao final do processo, foi
possível também fazer o material impresso e um site para
hospedar o conteúdo. Atualmente, o material pode ser
acessado no site da Rede Brasil Cultural (http://redebrasilcultural.itamaraty.gov.br/material-didatico/material-didatico-portugues-para-tailandes).
No primeiro semestre do Leitorado brasileiro, iniciamos
a etapa de estudo do conteúdo de interesse dos universi-
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A professora Laura Ferreira criou material didático para seus alunos tailandeses.

tários matriculados nos cursos de Português da Universidade de Chulalongkorn. Em seguida, optamos por uma
concepção teórico-metodológica de cunho comunicativo
e intercultural para nortear a elaboração do material
didático. O objetivo era fazer os alunos entrarem em contato com aspectos culturais e linguísticos do português.
Uma espécie de introdução ao universo da enunciação
desses 280 milhões de falantes. A experiência de Leitorado no contexto tailandês nos permitiu constatar que
práticas comunicativas de ensino de línguas estrangeiras
são pouco frequentes nas universidades tailandesas. Era
muito comum os alunos pedirem listas de palavras para
decorarem. Por este motivo, tivemos que fazer pequenos
ajustes para adequar a proposta metodológica inicial ao
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resultado do feedback que os alunos nos forneceram ao
final da testagem do material.
Durante os meses de março e maio de 2012, o trabalho
de redação, reelaboração e organização do texto didático
foram intensos. Feita a consulta de temas de interesse dos
discentes, organizamos o conteúdo didático em quatro
unidades. Optamos por começar o material, nas Unidades 1 e 2, pelo tema da identidade e caracterização pessoal. A meta dessas primeiras unidades seria a de encorajar
os tímidos tailandeses aprendizes de língua estrangeira a
se engajarem em situações de comunicação básicas do cotidiano. Além disso, exploramos também a relação entre
as línguas portuguesa e tailandesa, bem como as relações

culturais compartilhadas entre os países de língua oficial
portuguesa e a Tailândia.
Na Unidade 3, exploramos a temática do tempo livre e do
turismo. Temas culturais como a celebração de festas de
aniversários no Brasil e em Portugal foram contemplados
no material. Como na Ásia não é comum celebrar aniversários, o tema desperta curiosidade entre os estudantes.
O planejamento de viagens foi o que norteou a elaboração das sequências didáticas, bem como a seleção dos
textos para compor a Unidade 4. Buscou-se desenvolver
nos estudantes a habilidade de busca, compreensão e
oferta de informações relacionadas a cidades turísticas
brasileiras. Ao final da unidade, preparamos um jogo em
que o estudante é convidado a dar um passeio pelas ruas
do Rio de Janeiro e a interagir com o local.
Os desafios do processo de produção editorial

Quando terminamos a etapa de redação do material,
pensávamos que o mais difícil já tinha passado. Confesso
que subestimei o trabalho de produção editorial quando
pensei em levar o projeto a cabo. A etapa mais dura estava por vir. Para viabilizar a publicação do livro didático
tivemos que resolver inúmeras questões relacionadas à
autoria, ao registro da obra, ao apoio institucional e à
tradução parcial do texto para a língua tailandesa.
Muito esforço foi necessário a fim de coletar todas as
autorizações para publicar imagens e textos de terceiros.
Infelizmente, muitos materiais e conteúdos tiveram que
ser substituídos ou removidos por falta de autorização.
Bastante tempo foi investido na nova pesquisa de conteúdos com licenças de compartilhamento compatíveis com
os nossos objetivos. Muito tempo poderia ter sido poupado se o conteúdo tivesse sido elaborado a partir de materiais com licenças flexíveis. Daí a importância de saber
previamente sobre leis de direitos autorais e de iniciativas
como a da organização Creative Commons, cujo objetivo
é ampliar o acesso a obras disponíveis em copyleft. Tomar
decisões sobre a maneira de publicar um livro implicou
diversas reflexões sobre as políticas de direitos autorias.
Optamos por um licenciamento flexível, que permitisse
aos alunos e professores usar e copiar o livro sem ter problemas com os direitos autorais. Apresentamos o projeto
de captação de recursos ao Setor Cultural da Embaixada
do Brasil em Bangkok e conseguimos o apoio do Governo
brasileiro para a publicação, desde que o material pudesse
ser disponibilizado na Internet livre para downloads.

Para formalizar o acesso e o uso, o livro foi publicado
com a licença Creative Commons – uso não comercial.
Por meio dela, o autor ou detentor dos direitos autorais
da obra informa que qualquer pessoa pode compartilhar
o livro parcial ou totalmente, em qualquer meio eletrônico ou físico, desde que sejam creditadas as informações
de autoria e que o uso não seja comercial. Como não
tínhamos compromisso com editoras, pudemos ainda optar por publicar o livro com o licenciamento que permite
a sua reedição, desde que a obra derivada seja compartilhada com a mesma licença da original e que seja creditada a autoria. Dessa forma, o material fica aberto para
que outros professores possam dar suas contribuições ao
propor novas revisões e reelaborações.
Optamos por fazer um material parcialmente bilíngue
para que o livro pudesse ser usado também por estudantes autodidatas. O desafio da publicação bilíngue foi
enorme. Tivemos dificuldade de acompanhar o processo
de tradução e de formatação do texto em tailandês. Vale
lembrar que o alfabeto tailandês é singular e que, por
isso, a oferta de tipografias compatíveis com programas
de edição é restrita. A questão da tradução do texto
para o tailandês foi dificultada porque não encontramos
profissionais habilitados e com conhecimento de língua
portuguesa para a tarefa no mercado editorial tailandês.
Foi necessário contratar um segundo profissional para
acompanhar apenas a formatação do texto em tailandês
na versão final do livro. Como nosso prazo já havia estourado, passamos noites sem dormir para terminar a tarefa.
Ao final, conseguimos produzir o material em dois suportes: livro e CD. Os livros foram doados a bibliotecas universitárias tailandesas e os CDs foram distribuídos para
os alunos interessados em aprender a língua portuguesa.
Além do livro e do CD, foi também possível oferecer para
download o conteúdo integral do material – inicialmente,
no site da Embaixada do Brasil em Bangkok; atualmente,
no site da Rede Brasil Cultural.
Com esse projeto, pensei em resolver um problema de
escassez de material didático no contexto do Leitorado
Brasileiro na Tailândia. Pude constatar que escrever livros
didáticos é mais fácil que produzi-los para publicação.
Aprendi muitíssimo com o processo e faria tudo outra
vez se fosse preciso. A minha maior satisfação é saber que
professores e estudantes de língua portuguesa na Tailândia dispõem de um material para estudo.
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Bolívia

Centro Cultural Brasil-Bolívia 		
desenvolve material didático de
português como língua estrangeira
para falantes de espanhol
Equipe do Centro Cultural Brasil-Bolívia
O Centro Cultural Brasil-Bolívia (CCBB) está prestes a
apresentar uma conquista importante: um material didático próprio, elaborado pela equipe docente do CCBB,
sob a liderança da professora Ana Carla Sobreira. O novo
material destina-se a estudantes que têm o espanhol
como língua materna e, em especial, ao público boliviano.
O novo material didático compreende seis livros: os dois
primeiros para alunos de nível básico de conhecimento
e uso do idioma, o terceiro e o quarto livros para nível
intermediário e os dois últimos para níveis intermediário-superior e avançado. Finalizado o processo de criação
dos seis volumes, pretende-se produzir um sétimo livro,
destinado aos interessados em aperfeiçoar o conhecimento e a oralidade adquiridos durante o curso.
O processo de criação dos livros iniciou-se em 2013 e os
seis volumes programados se encontram, atualmente, em
etapa de finalização. “As maiores limitações no processo
de criação da obra estiveram relacionadas às dificuldades
para encontrar materiais compatíveis com a fundamentação teórica dos livros, e a possibilidade de aproveitamento de materiais de outros autores na publicação”, comenta
a professora Ana Carla.
O material tem como título provisório “A Cara do Brasil”.
Os três primeiros livros já foram usados, em caráter experimental, em turmas de nível inicial do CCBB. O objetivo
dessa fase experimental foi o de possibilitar que alunos e
professores avaliassem o novo método e ajudassem a identificar os ajustes a serem feitos antes que a versão final do
volume fosse concluída. Os resultados foram considerados
muito positivos e os ajustes propostos foram incorporados
nos dois primeiros livros, que logo poderão ser utilizados
regularmente nas salas do CCBB. A previsão é de que
todos os livros sejam testados até meados de 2015. Futuramente, o material deverá ser produzido e disponibilizado
por uma editora boliviana, para venda direta aos alunos.
O novo método baseia-se em uma concepção sociointerativa de ensino de idioma. “Após a análise de livros di-
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dáticos e das necessidades do ensino de português como
língua estrangeira na Bolívia, explica a diretora do CCBB,
Rosana Siqueira, buscou-se a abordagem de ensino de
línguas que mais se relacionasse com a realidade dos estudantes bolivianos, cujo contato com falantes nativos do
idioma é mínimo. A coleção conta com um livro do aluno
e um livro do professor para cada nível; ademais, incorpora material em vídeo, na seção “Texto em Tela”, que
funciona como indutor de diversas atividades do método.
Para realizar revisão linguística e pedagógica do material
em etapa final de elaboração dos livros, em junho último, contamos com a colaboração da professora Regina
Lúcia Dell’Isola, Coordenadora do Curso de Especialização em Língua Portuguesa da Universidade Federal de
Minas Gerais e autora do livro de ensino de português
para estrangeiros “Terra Brasil”. Na ocasião, a professora
Dell’Isola ministrou, no CCBB, seminário sobre preparo de material didático. “No seminário de elaboração
de materiais didáticos, buscamos tratar da abordagem
sociointerativa de ensino de línguas, apresentando algumas propostas didáticas em que se focaliza o texto como
unidade central para o desenvolvimento de um trabalho pautado na comunicação e na interação em língua
portuguesa. Procuramos refletir sobre um material que
atenda as necessidades dos alunos falantes de espanhol.
Ao considerar o professor um facilitador nesse processo,
entendemos que cabe a ele propor atividades que viabilizem a construção de sentido, de modo que o aluno possa
se familiarizar e explorar textos que circulam em diversos
cenários onde o português do Brasil é falado”, explica a
professora Dell’Isola.
Com o material, preenche-se lacuna na oferta de livros
didáticos focados no estudante de português que tem
espanhol como língua materna, em especial o aluno
boliviano, para o qual foram desenvolvidos materiais
que tratem de temas relevantes para o seu contexto e lhe
permitam avançar no estudo da língua portuguesa.

Brasil

Alunos da UNILA falantes de espanhol contarão com novo material para o aprendizado de português.

Material Didático de Português
Língua Adicional e Estrangeira:
desafios para a integração
Latino-Americana
Mariana Cortez, docente de Português Língua Adicional da
Universidade Federal da Integração Latino-americana (UNILA)
A proposta de elaboração de material didático direcionado para o ensino do português como língua adicional
(PLA) para falantes de espanhol surgiu do encontro entre
o Ministério de Relações Exteriores, representado pela
Divisão de Promoção da Língua Portuguesa (DPLP), e a
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(UNILA). A partir de levantamento prévio – aplicação
de questionário -, junto aos professores dos Centros
Culturais Brasileiros (CCBs) e também da experiência
dos docentes da UNILA com alunado de diversas regi-

ões da América Latina, ficou flagrante a demanda de se
propor um projeto para elaboração de material didático
a ser destinado aos alunos do CCBs na América Latina,
bem como aos alunos da UNILA. Sempre considerando
que são realidades distintas e o material deveria prever e
problematizar esses aspectos, principalmente porque, nos
CCBs, o aluno está em uma situação de aprendizagem de
não imersão, já o da UNILA vive no Brasil.
Segundo Almeida Filho, os falantes de espanhol apresentam uma característica particular em relação à apren-
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dizagem do português, pois: “Na prática, todo falante
de Espanhol já naturalmente conta com conhecimentos
e habilidades comuns entre a língua-alvo e a língua de
partida, o que lhes permite iniciar a aprendizagem com
índice pós-elementar de compreensibilidade do insumo
na nova língua”. (Almeida Filho, 2001, p.15). Esse apagamento da categoria de aluno principiante faz com que
seja possível reconhecer a necessidade de evitar o passo-a-passo comum nas metodologias de ensino de línguas
mais ensinadas e de experimentar com o ensino significativo por áreas de conhecimento (interdisciplinar) (Almeida Filho, 2001).
Pontuar a diversidade de aproximações com a língua portuguesa, tanto dos CCBs quanto da UNILA, também se
constitui como aspecto essencial para a produção de um
material bem desenhado para os seus alunos. Por exemplo, há grande diferença entre um aluno que mora na
fronteira Brasil/Paraguai e um aluno de país mais distante
e com menos contato diário com a língua portuguesa.
Teremos, portanto, um material direcionado para falantes
de espanhol da América Latina, mas sem nos esquecer
de que isso implica grande diversidade e complexidade.
No entanto, pretendemos que a própria diversidade seja
geradora de aprendizagens, reforçando ainda mais aquilo
que a UNILA defende em sua missão com respeito à
integração regional.
A partir da análise dos dados dos questionários e da
experiência dos docentes da UNILA, selecionamos os
seguintes aspectos como ponto de partida para a elaboração do material didático com vistas à integração latino-americana: utilizar a proposta teórico-metodológica do
exame CELPE-BRAS como fundamentação e eixo norteador do nosso trabalho; produzir um material que seja um
acervo de sequência didáticas temáticas e não um manual
passo-a-passo como guia do ensino de línguas; trabalhar
a gramática direcionada aos falantes de espanhol, sempre
em relação contrastiva com o português e como material
de apoio aos estudantes; desenvolver material direcionado às especificidades do aluno falante de espanhol,
no que concerne também à concepção de língua-cultura
como faces de um mesmo objeto: a linguagem.
O material que propomos terá fundamentação teórico-metodológica no trabalho por tarefas, que orienta a
elaboração do exame CELPE-BRAS a partir de uma
abordagem interacionista de linguagem, em perspectiva
intercultural, em que a cultura própria ilumina a aproximação e reconhecimento da cultura do outro, em uma
processo de retroalimentação e busca de construção do
próprio sujeito latino-americano.
Situamos o ensino do português como língua adicional
no material que pretendemos desenvolver no campo das
discussões em que se inserem a educação humanizadora,
a transdisciplinaridade, a relação entre linguagem e cultura, que entendemos exigir um “mais além” articulador
entre os estudos linguísticos propriamente e os tramados
culturais. Por isso, trabalharemos sobre tarefas em sequências didáticas temáticas sempre pautadas na diversida-
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de de gêneros e contextualização das culturas próprias e
aquelas que buscamos aproximar. Assim, apostamos em
um estudo de língua que privilegie a linguagem como
forma ou processo de interação.
Vislumbramos um ensino da linguagem em uso, ou seja,
de situações-problema contextualizadas e pertinentes
ao contexto de produção. Como já propunha Vygotsky
(apud DOLZ & SCHNEUWLY, 2004), a aprendizagem é
uma condição prévia necessária às transformações qualitativas que se produzem ao longo do desenvolvimento.
Essa proposta metodológica entende que a aprendizagem
humana pressupõe uma natureza social específica e um
processo por meio do qual os aprendentes acedem à vida
intelectual daqueles que os cercam. Por isso, a cooperação
social é o fator determinante das transformações e dos
processos que ocorrem (DOLZ & SCHNEUWLY, 2004).
De acordo com o Manual do candidato ao Exame CELPE-BRAS: “Tarefa é um convite para interagir no mundo
usando a linguagem com um propósito social. Uma tarefa
envolve uma ação, com um propósito, direcionada a um
ou mais interlocutores.” (Brasil, 2006, p. 4) Assim, o propósito da produção desse material didático é possibilitar a
participação efetiva do aluno em situações sociais de uso
da linguagem em contextos específicos, amparados por
um gênero de discurso e privilegiando sempre os diálogos e as vivências nos países latino-americanos em sua
totalidade língua-cultura.
Segundo esta perspectiva, ainda, a tarefa pedagógica:
“consiste no planejamento e em orientações de atividades
(conjunto de ações) que serão realizadas pelos participantes em um contexto educacional; consiste em um plano,
uma proposta do que fazer tendo em vista determinados
propósitos e interlocutores (Bulla, Gargiulo e Schlatter,
2009, p. 4).
O ensino por tarefas está relacionado à abordagem interacionista, que entende a aprendizagem de uma língua por
meio da execução de tarefas que estimulam a interação,
compreendendo o uso autêntico da língua em questão.
Tomando como base essa concepção de uso da língua
para se comunicar, é relevante utilizar o ensino por tarefas, abordagem que visa a promover situações específicas
de comunicação que compreendam um propósito social.
Para as abordagens interacionistas, a língua é interação e
tem como propriedade ser dialógica. A partir da noção
de dialogismo – considerada como princípio constitutivo
da linguagem – as correntes discursivas defendem que os
objetos-textos não podem ser vistos de maneira isolada,
mas sim de forma correlacionada com outros discursos
semelhantes. Os enunciados, tanto na escrita quanto na
leitura, são dialógicos, na medida em que a palavra é
sempre perpassada pela palavra do outro. De acordo com
Antunes, que recupera as propostas de Bakhtin: “Uma visão interacionista da escrita supõe desse modo, encontro,
parceria, envolvimento entre sujeitos, para que aconteça
a comunhão de ideias, das informações e das intenções
pretendidas. Assim, por essa visão se supõe que alguém
selecionou alguma coisa a ser dita a um outro alguém,

Estudantes chegam ao campus da UNILA, em Foz do Iguaçu.

com quem pretendeu interagir, em vista de algum objetivo”. (Antunes, 2003, p. 45)
Além de tais abordagens e, dada a grande diversidade de
situações nos países da América Latina, o material visa a
sugerir tarefas ao professor, oferecendo um amplo repertório de propostas, como sugerido por professora entrevistada para este processo de criação de material didático:
“Deveriam compor um repertório, do qual o professor
poderia selecionar as atividades a serem propostas de
acordo com as características, as necessidades e os interesses do grupo de alunos ao qual destinar”. O professor
contará também com um guia teórico de apoio ao professor para realização, observação e avaliação da tarefa.
Para atingir a esse objetivo, o material que produziremos
visa à instrumentalização do professor, com sugestões,
dicas e procedimentos que podem ou não ser utilizados.
Buscaremos um material interativo em que o próprio
docente escolha seu caminho, sua sequência de atividades, privilegiando as característica do grupo com o qual
trabalha e suas necessidades específicas. Pretendemos um
diálogo com o professor e não um material fechado e que
não permita a participação do docente.
A diversidade linguística brasileira também terá destaque neste material. Cada estado brasileiro guarda em sua
língua características fonéticas, lexicais, sintáticas também
múltiplas. Tal variedade é resultado dos contatos seja com
as “línguas originárias” (RODRIGUES, 1986), a língua dos
imigrantes e finalmente as variações que ao longo do tempo e uso vão se processando, tendo em vista o dinamismo
da língua. Importa que essa diversidade linguística esteja
presente na sala de aula de português como língua adicional e é mesmo condição fundamental ao material que

norteará tais aulas no processo de ensino e aprendizagem,
já que o espaço de sala de aula está pensado para o debate
e aprender a língua também é tentar conhecer e entender
essas identidades e essas diversidades.
Com isso, acreditamos iniciar o trabalho de elaboração
de um material didático inovador com vistas à integração
latino-americana, corroborando a missão da UNILA e
também as ideias integradoras que norteiam o trabalho
de promoção da Língua Portuguesa e Cultura Brasileira
que propõe a DPLP.
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EUA

Alunos da leitora Eugênia Fernandes na Universidade da Califórnia.

O equilíbrio entre livros
didáticos de Português como
Língua Estrangeira e materiais
desenvolvidos pelo professor: uma
experiência na Universidade da
Califórnia em Davis
Eugênia Magnólia da Silva Fernandes, Leitora
brasileira na Universidade da Califórnia em Davis

O ensino de PLE e o papel do livro didático

O ensino de Português como Língua Estrangeira (PLE)
é uma área em constante crescimento, mas que, infelizmente, apresenta carência em relação à oferta de ma-
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teriais didáticos. Muitos livros publicados são antigos,
possuem visões estereotipadas, utilizam abordagem que
não condiz com os objetivos do aprendiz e, por essa gama
de motivos, tornam-se ineficazes para o ensino de PLE,
sendo necessário que o professor elabore materiais e

complemente as aulas de outras maneiras. Isso não quer
dizer que o livro didático deve comandar as aulas, muito
pelo contrário, o professor, um agente mediador no processo de ensino-aprendizagem, pode produzir materiais
alternativos que se adequem às necessidades do aprendiz,
como também se atualizar na questão didática.
Não é fácil encontrar no mercado um material ideal para
o ensino de PLE. Isso ocorre porque, na produção de material, são usadas variadas abordagens, produzidas para
um público-alvo não muito específico. É uma produção
para um aprendiz cujos objetivos na língua-alvo não são
conhecidos pelo autor.
Para falar sobre o ensino de PLE na UC Davis, é necessário entender rapidamente como funciona a organização curricular. Os cursos são divididos em primeiro e
segundo ano. No primeiro ano, o aluno deve cursar as
disciplinas Português 1, 2 e 3 (básico ao intermediário)
e no segundo ano, 2.1, 2.2 e 2.3 (intermediário ao avançado). Os cursos integrais de primeiro ano são diários e
destinados àqueles que não têm o espanhol como segunda língua ou língua materna. Para os falantes de espanhol,
o Departamento de Espanhol e Português oferece o curso
“Português Intermediário para Falantes de Espanhol”, que
tem a duração de um trimestre e prepara o aluno para o
segundo ano de estudos na língua. Os cursos de segundo ano levam o aluno do intermediário ao avançado,
guiando-o aos diplomas em Língua Portuguesa.
No que diz respeito aos materiais didáticos adotados na
UC Davis, para os cursos de língua portuguesa, são eles:
“Ponto de Encontro – Portuguese as a World Language”
(Anna Klobucka , Clémence Jouët-Pastré, Patrícia Isabel
Sobral, Maria Luci de Biaji Moreira e Amélia P. Hutchinson, 2012) e “Mapeando a Língua Portuguesa através das
artes” (Patricia Isabel Sobral e Clémence Jouët-Pastré,
2014).
O livro “Ponto de Encontro: Portuguese as a World
Language” é usado no primeiro ano de língua portuguesa,
inclusive nas turmas de falantes de espanhol, o que pode
gerar problemas, uma vez que o livro didático em questão
é voltado a falantes de inglês. Dessa forma, os instrutores precisam adaptar o livro didático ao público-alvo,
abordando questões-problema para falantes de espanhol,
como, por exemplo, as questões de pronúncia, o léxico e a sintaxe. Para que essa adaptação seja realizada, o
professor deve elaborar materiais didáticos que partam de
fontes autênticas de insumo.
Uma excelente característica da obra “Ponto de Encontro” é a oportunidade de oferecer aos alunos a variante
portuguesa e a variante brasileira, ficando a critério do
instrutor a escolha. A oferta das duas variantes priva os
estudantes, porém, de conhecer outras variantes de português brasileiro, que têm suas peculiaridades.
A obra “Mapeando a Língua Portuguesa através das artes”
é novíssima no mercado e tem surpreendido os alunos e
professores positivamente. Voltada apenas ao nível avançado, e adotada para os cursos de segundo ano da UC
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Davis, a obra contempla a variante brasileira e aborda as
várias manifestações artísticas para promover discussões
em aula. Há lacunas propositais deixadas aos professores
para que insiram temas que desejem discutir.
Abordagens de ensino e suas influências no contexto direto de sala de aula

Dentre as primeiras abordagens de ensino, há duas principais: abordagem estruturalista, que privilegia o aprendizado de línguas por meio de repetições e exercícios
mecanicistas; e a abordagem comunicativa, que privilegia
os valores pragmáticos e semânticos da língua.
O livro didático, na abordagem comunicativa, passou a
ser elaborado para suprir as necessidades do aprendiz,
tornando-se cada dia mais específico e proporcionando
um ensino que enfatiza os objetivos de um público com
necessidades específicas. No olhar da abordagem comunicativa, os textos para exposição nos materiais didáticos
devem ser autênticos e interessantes. Hoje, alguns materiais trazem diversos gêneros, tais como músicas, artigos,
cartas, entre outros, que podem proporcionar ao aprendiz
um aparato concreto de uso no mundo real.
Em uma breve análise das abordagens propostas e seguidas pelos materiais anteriormente mencionados, observa-se que as publicações se autodescrevem como adeptas à
abordagem comunicativa, mas após uma reflexão didática
é possível identificar uma confluência de abordagens. A
abordagem estruturalista está presente nos exercícios que
pedem que o aprendiz preencha lacunas, repita diálogos e
relacione pontos referentes a textos, muitas vezes não-autênticos. A abordagem comunicativa se faz presente
nos exercícios de prática em dupla ou de produção oral
que seja precedida por um texto inicial para discussão.
Os livros apresentam, inclusive, traços da abordagem
sociointeracionista.
Apesar de serem publicações de grande qualidade, é
notável a lacuna deixada para a observância das variantes
do português brasileiro, bem como para as expressões
idiomáticas e expressões de maneira geral.
As autoras utilizam técnicas como preenchimento de lacunas, repetição de diálogos com modelo prévio, criação
de situações não reais para interpretação dos diálogos e
trabalho em duplas, questionando sobre a vida cotidiana
dos participantes. O professor tem que agir então como
mediador no contato entre o aprendiz e o livro para
complementar as carências que este apresenta e atingir os
objetivos dos aprendizes com relação à língua-alvo.
Como Leitora brasileira, lecionei cinco disciplinas na UC
Davis. Nos cursos iniciais, optei por não adotar um livro
didático e, sim, produzir materiais didáticos, uma vez que
o público é extremamente heterogêneo quanto ao perfil
sociolinguístico e aos objetivos na língua-alvo. Dessa forma, o material para o curso “Redação em Português”, por
exemplo, foi fruto da análise de diversos gêneros textuais
que estimulassem os alunos a escrever criticamente sobre
temas diversos. Partimos do bilhete e chegamos ao ensaio
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acadêmico, percorrendo a gramática avançada da Língua
Portuguesa. Todo o material está disponível na plataforma SmartSite da UC Davis.
No trimestre corrente, a adoção dos materiais didáticos
está em teste, especificamente o livro intitulado “Mapeando a Língua Portuguesa através das Artes”. Ainda que
haja sucesso na adoção de livros, a produção de materiais,
partindo de insumo autêntico é sempre imbatível para
uma aula de qualidade.
Não há dúvidas de que o livro didático é uma fonte
primordial de insumo na sala de aula. Contudo, quando
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este se torna o único fator determinante no contexto de
PLE e o professor não adapta suas propostas aos perfis
dos alunos, há fortes indícios de que o processo não será
primoroso. Para reconhecimento de seus objetivos finais,
o professor deve usar as ferramentas para favorecer a
aprendizagem. O papel do livro didático é, então, prover
uma reflexão de conhecimento, proporcionar discussões
e ser usado como motivador na turma para então criar-se
um relacionamento com a realidade.

Nova Zelândia

Pais brasileiros organizam-se
para transmitir idioma e cultura
a seus filhos na Nova Zelândia
Equipe da Embaixada do Brasil em Wellington
A comunidade brasileira na Nova Zelândia, além de muito ativa, está fortemente integrada à sociedade local. Esse
elevado grau de integração, embora positivo, traz como
desvantagem o progressivo enfraquecimento dos laços
que unem crianças brasileiras ou filhas de pais brasileiros
com o Brasil. A língua portuguesa acaba perdendo espaço
para o inglês, predominante no ambiente escolar e muitas
vezes na própria residência das crianças. A não ser que os
pais tenham interesse em manter o vínculo com o Brasil e
vejam a importância de passar aos filhos a experiência do
país de origem, é difícil manter a língua de herança viva.
O número de brasileiros na Nova Zelândia começou
a crescer a partir de 2004, quando entrou em vigor o
acordo de isenção parcial de vistos entre o Brasil e a Nova
Zelândia. Apesar de não existirem números conclusivos,
a Embaixada do Brasil em Wellington estima que haja
cerca de 7 mil brasileiros, entre trabalhadores e estudantes, com cidadania “kiwi”(neozelandesa).
De acordo com o mais recente Censo realizado pelo
governo neozelandês, o número de brasileiros residentes
na Nova Zelândia cresceu 94,7% de 2006 a 2013. Dos
brasileiros residentes no país, 14,6% teriam nascido na
Nova Zelândia. 20% da população brasileira residente na
ilha estaria na faixa etária abaixo de 15 anos.
Essa nova geração de “brasileirinhos” na Nova Zelândia
culminou na fundação de grupos de mães e crianças
como o “Mamãe Brasileira Aotearoa” e o “Brasileirinho
Músicas e Brincadeiras” em Auckland, e o “Girassol” em
Wellington. Mais recentemente, grupos não formalizados
também foram identificados em outras cidades onde a
comunidade começa a se expandir.
Os grupos, sem fins lucrativos, oferecem apoio às mães,
além de atividades culturais e aulas de língua portuguesa
para as crianças. Os grupos que atendem crianças menores buscam estimular o desenvolvimento sensorial, as
habilidades de comunicação e interação social, bem como
a facilitar a transmissão de elementos culturais e a maior
participação dos pais em atividades educacionais de seus
filhos. As crianças maiores concentram-se no processo de
alfabetização na língua portuguesa e na prática do idioma.

Os grupos com foco na faixa etária de 0 a 5 anos, em
Auckland e Wellington, foram credenciados junto ao
Ministério da Educação neozelandês, de quem recebem
subsídio. A certificação pelo Ministério da Educação depende do cumprimento de boas práticas em saúde e segurança, da realização dos encontros em local com espaço
e equipamentos adequados, além de número mínimo de
pais ou responsáveis presentes aos encontros. Para que recebam recursos, os grupos devem ter programa educacional compatível com o determinado pela pasta ministerial,
devem apresentar relatórios periódicos e buscar alcançar
a sustentabilidade financeira com o tempo.
Grupos de crianças maiores de 5 anos deixam de receber
subsídio do governo local e passam a contar com apoio
de organizações locais ou com contribuições das famílias.
Nessa fase, a criança começa a passar mais horas na escola
e menos horas com familiares. Como consequência, ao
buscar aceitação no ambiente escolar, muitas crianças passam a se comunicar apenas em inglês, mesmo com os pais
brasileiros. Por isso, as aulas de português não somente
contribuem para a valorização da língua portuguesa, como
também favorecem a comunicação dentro de casa. No caso
de crianças que estão temporariamente na Nova Zelândia,
facilitam seus estudos no retorno ao Brasil.
Nos últimos anos, o Ministério das Relações Exteriores,
por intermédio da Embaixada em Wellington, passou a
apoiar as atividades desses grupos, em especial no tocante
à realização de aulas de português.
O competente trabalho dos grupos, que chegou a aparecer na mídia local em algumas ocasiões, acaba por
promover uma boa imagem da comunidade brasileira no
país. Alguns dos eventos organizados pelos grupos, como
as festas beneficentes realizadas para arrecadar recursos
para a manutenção de suas atividades, são abertas ao
público e acabam promovendo a interação da população
local com brasileiros e com aspectos da cultura nacional. Outras atividades, como a realização de palestras e
oficinas, contribuem para agregar a comunidade, atraindo membros dispersos, além de favorecer o intercâmbio
com mães e crianças de outras nacionalidades, inclusive
“kiwis”, que buscam trocar a experiência de como é viver
e crescer em diversos países.
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Crianças participam de atividade com o tema de Festa Junina.

Grupo Mamãe 					
Brasileira Aotearoa
Cristiane Diogo, co-fundadora do grupo
O Grupo Mamãe Brasileira Aotearoa (GMBA) é uma instituição sem fins lucrativos fundada em 2009 por Cristiane Diogo, Karol Lewis e Roberta Queiroga com o objetivo de ser um ponto de encontro para mães brasileiras
vivendo em Auckland, na Nova Zelândia. Com o passar
dos anos, o grupo cresceu e passou a promover eventos
diversos, como festas em datas comemorativas brasileiras,
palestras, cursos e atividades com as mães, além de aulas
de português para crianças.
Os últimos cinco anos foram de intenso aprendizado. De
um grupo de cinco mães no primeiro encontro, passamos
a uma lista com mais de 200 nomes de mães e pais brasileiros que participam das nossas atividades.
Em 2011, criamos uma página no Facebook, onde divulgamos nossas atividades e outras iniciativas para as
famílias brasileiras ao redor da Nova Zelândia, e também
o grupo virtual “Colo de Mãe”, no qual as mamães podem
compartilhar experiências, tirar dúvidas e trocar informações específicas sobre educação e cuidados na infância
de forma discreta e reservada.
O grupo passou a necessitar de maior espaço para realização de eventos e de contribuições para arcar com custos
de aluguel, decoração e entretenimento. Após escutar as
mães, começamos a desenvolver atividades como bazar
para troca e venda de artigos infantis, palestras sobre
educação e bilinguismo, curso de primeiros socorros,
criação de biblioteca com acervo de livros e DVDs em
português e, finalmente, o mais importante, aulas de
português para crianças.
Depois de meses procurando por uma professora, conhecemos Aline Nunes, uma carioca formada em Letras com
mais de uma década de experiência em educação infantil,
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que entrou no projeto de corpo e alma. Aline criou o
CPBC – Curso de Língua Portuguesa e Cultura Brasileira
para Crianças, em 2012, e começou um trabalho fantástico com nossos brasileirinhos. Ela é a pedra fundamental
do curso e tem se dedicado com muito afinco e compromisso ao projeto.
O curso começou com cinco crianças e hoje, três anos depois, tem 24 crianças divididas em três turmas de acordo
com suas idades e nível de proficiência em português. É
com um orgulho enorme que vemos as crianças mais velhas sendo alfabetizadas em inglês e português, ao mesmo
tempo. Como as aulas de português chegaram à sua capacidade máxima, temos projeto de aumentar o número de
educadores para que possamos receber os alunos em lista
de espera. Esse tem sido nosso maior desafio de 2014.
Com o apoio da Rede Brasil Cultural, por meio da
Embaixada do Brasil em Wellington, podemos atingir
número maior de brasileiros e manter o sentimento
comunitário das atividades por causa dessa ajuda. Entre
os projetos para o futuro estão a criação de ciclos de
palestras com foco na educação bilíngue e no ensino do
português como língua de herança, a realização de feira
do livro infantil (com apresentações de teatro, contadores
de histórias e música, além de venda, troca e distribuição
gratuita de livros infantis e material didático) e de festival
de cinema infantil.
Em julho de 2014 lançamos nosso website e a revista
eletrônica MBA, com uma repercussão muito positiva. A
revista e o website serão mais um elo de comunicação e
agregação para a comunidade brasileira na Nova Zelândia
e nós estamos muito animadas com o futuro do grupo e
de nossos projetos.

Grupo Girassol
Vera Padilha, coordenadora do grupo
Para nos sentirmos bem em um país novo, precisamos do
apoio de quem já passou por uma experiência semelhante
à nossa. Muitas comunidades de imigrantes em Wellington, na Nova Zelândia, têm os seus “grupos de atividades
recreativas”, que realizam atividades culturais tanto para
crianças quanto para adultos. Ao ver amigas chilenas
levando seus filhos ao grupinho de língua espanhola,
as amigas chinesas curtindo as organizações culturais chinesas com seus filhos, e no meu caso, meu marido francês
levando minhas filhas, a cada semana, para o cursinho na
Aliança Francesa, pensei que estava na hora de montar
uma estrutura para que nossos filhos brasileirinhos pudessem desfrutar de nossa cultura, que é, de longe, uma
das mais alegres na face da terra.
O Grupo Girassol surgiu em 2010 como organização voluntária, fundada por um grupo de pais e mães na cidade
de Wellington. O objetivo do grupo é oferecer língua e
cultura brasileira para nossas crianças multiculturais. As
reuniões semanais promovidas pelo grupo duram cerca
de duas horas e propiciam o entrosamento dos pequenos
da comunidade brasileira local, além de possibilitar a
confraternização de mães (e pais), e a troca de informações.
O grupo conta, atualmente, com cerca de 20 crianças,
com idades de 0 a 12 anos, com diferentes níveis de
fluência e de exposição à língua portuguesa. As atividades
promovidas envolvem leitura coletiva, brincadeiras organizadas e livres (com os recursos de uma brinquedoteca
montada no espaço das reuniões), cantigas de roda e um
horário para lanchinho. Todas as atividades enfatizam
aspectos do folclore, da cultura popular e da História brasileira, com o intuito não só de ensinar as nossas crianças

a falar (e bem!) o português, mas também de conhecer e
valorizar a cultura e as raízes do país de onde vieram os
seus pais (ou ao menos um deles).
Em dezembro de 2011, após 16 meses de funcionamento,
o Girassol tornou-se um “grupo de atividades recreativas”
reconhecido pelo Ministério da Educação neozelandês
Quando as crianças “fundadoras” do Girassol atingiram
idade de alfabetização, surgiu a necessidade de oferecer
atividades que proporcionassem imersão específica na
língua portuguesa, vertente brasileira. Em setembro de
2013, foi criado o ‘Girassolzão’, voltado para crianças
entre 4 e 12 anos de idade. O grupo contou com o apoio
financeiro da Rede Brasil Cultural, por meio da Embaixada do Brasil em Wellington, que viabilizou a compra
de material didático e a contratação da professora de
português Pollyane Diniz.
Nessa nova atividade, as aulas objetivam primordialmente a alfabetização de crianças na língua portuguesa, mas
também permitem a integração entre crianças de diferentes níveis de proficiência linguística, utilizando temas do
cotidiano brasileiro como facilitadores de aprendizagem.
Além de uma programação curricular, aulas alternadas de
capoeira e artesanato são oferecidas, bem como eventos
culturais, como a já tradicional festa junina.
Nesse período à frente do grupo, uma das principais dificuldades é conscientizar as famílias de que a longevidade
do projeto depende do comprometimento de cada um.
Não adianta ter o espaço, a verba e os recursos materiais
se as famílias não priorizarem esse tipo de atividade cultural. Trata-se de um pequeno, mas importante, exercício
de cidadania.

Grupo Girassol promove aula de português para crianças.
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Mães, pais e filhos participam de atividade do grupo “Brasileirinho”.

Brasileirinho: Músicas e Brincadeiras
Sislânia Vasconcelos, co-fundadora do projeto.
Criado em 2013, o “Brasileirinho” é um grupo sem fins
lucrativos que promove a língua portuguesa e a cultura
brasileira por meio de atividades para crianças de 0 a 5
anos em Auckland, na Nova Zelândia.
O grupo promove atividades de ensino e divulgação
cultural num ambiente lúdico, utilizando recursos como
músicas infantis, dança, cantigas de roda, histórias infantis, brincadeiras do folclore, entre outras. O grupo possui
tanto apoio da rede Brasil Cultural, por meio da Embaixada do Brasil em Wellington, quanto do Ministério da
Educação da Nova Zelândia, que certifica suas atividades.
Os integrantes do “Brasileirinho” reúnem-se semanalmente para atividades regulares. Além disso, participam
de dois outros projetos: as Festas Culturais e a Biblioteca
Infantil. As festas são abertas à comunidade e celebram
datas brasileiras como Carnaval, Festa Junina, Dia
da Criança e Natal, porém são focadas em atividades
infantis. Com o dinheiro arrecadado nesses eventos, foi
possível montar a Biblioteca do Brasileirinho, com mais
de 400 livros infantis em português vindos do Brasil. Em
breve, o empréstimo de livros será estendido à comunidade brasileira através de um sistema online, que está em
fase final de teste.
O divertimento das crianças e o gosto por atividades que
envolvem a cultura brasileira é tão fundamental quanto
o apoio e o envolvimento das famílias com o projeto. É
importante que tenham interesse em preservar o patrimônio linguístico e cultural que levaram do Brasil para o
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exterior, de modo que esse patrimônio possa repercutir
na identidade em formação das crianças e criar nelas um
maior sentimento de ligação com o Brasil.
No curto prazo, já podemos observar o fortalecimento
dos sentimentos de amizade e carinho entre as crianças
e as mães do grupo, o aprendizado da língua portuguesa
e dos aspectos da cultura brasileira e o fortalecimento do
senso de comunidade entre os membros do grupo. No
longo prazo esperamos ver essas crianças com uma forte
identidade cultural que as ligue ao Brasil e também ao
lugar onde cresceram.
CONTATOS:
Girassol
https://www.facebook.com/GirassolPortugueseSpeakingPlaygroup
www.girassolbrnz.gk.ac.nz
girassolnz@gmail.com
Mamãe Brasileira Aotearoa
https://www.facebook.com/MamaeBrasileiraNZ
mamaebrasileiranz@gmail.com
http://www.mamaebrasileiraaotearoa.co.nz/
Revista Eletrônica:
http://issuu.com/cristianediogo/docs/revista_mba_setembr
o_2014/1?e=12391532/9149713
Brasileirinho – Músicas e Brincadeiras
brasileirinhonz@gmail.com
https://www.facebook.com/BrasileirinhoNz
http://groupspaces.com/Brasileirinho/

Alemanha

Arte e Diversidade em Português
Língua Estrangeira - sarau
marginal, teatro pluriportuguês
e literatura indígena na
Universidade de Colônia
Júlio Matias, Leitor brasileiro na
Universidade de Colônia, Alemanha
O Instituto Luso-Brasileiro da Universidade de Colônia
(PBI) foi fundado em 1932 por Leo Spitzer, na época, um
dos mais renomados lusitanistas da Europa. Curiosamente, Spitzer, originalmente austríaco e judeu, conseguiu
dar vida ao primeiro centro de estudos lusitanos na terra
de Goethe, às vésperas do capítulo mais dramático da
história recente da Alemanha. De lá para cá, o Instituto
Luso-Brasileiro consolidou-se como referência não só no
ensino e aprendizado do português, como também na
promoção, pesquisa e extensão da língua e das culturas
lusófonas em todo o mundo.

Durante seu percurso, o PBI resistiu a períodos de carestia que, não raro, vitimaram centros de língua portuguesa
em outras universidades alemãs. O Leitorado Brasileiro
veio trazer mais fôlego e suporte ao trabalho já desenvolvido no Instituto, promovendo e colaborando em diversas
atividades.
O principal esforço do professor brasileiro que atua junto
ao Instituto concentra-se na apresentação de um caleidoscópio das manifestações culturais existentes em um
país em intensa transformação. As ações realizadas nos
últimos três semestres empenharam-se em divulgar a

Teatro Lusotaque – a partir da esquerda: Haythem, Júlio, Laura, Paulo, Yannelvis,
Ilona, Juliano, Fabian, Susanne, Verena e Mari. Créditos: Philipp Buron.
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diversidade sociocultural do Brasil a partir de narrativas
menos habituais ou menos consagradas, como as literaturas marginal e indígena e a viola caipira. Nesse sentido, o
Leitorado tem desempenhado um papel ativo não só na
realização, como também na parceria em uma série de
eventos tanto no âmbito acadêmico quanto junto à ampla
comunidade lusófona. Com o intuito de divulgar um
pouco do nosso trabalho, apresento a seguir três atividades realizadas entre abril de 2013 e julho de 2014: um
sarau, uma peça de teatro e uma disciplina sobre Minas
Gerais. Espero, com meu relato, inspirar outras atividades
em Centros Culturais e Leitorados pelo mundo, além de
informar a comunidade brasileira sobre alguns dos trabalhos de ensino e extensão do nosso Instituto.
Sarau Poesia em Chamas

Entre maio e junho de 2013, aconteceu em Berlim e
Hamburgo a Semana de Literatura Marginal, a qual o
Leitorado Brasileiro pôde estender à cidade de Colônia.
O evento se deu em cooperação com a rede independente
Urban Artitude, as associações Kultur durch Bildung e
Weitblick, as três de Berlim, e o Instituto Luso-Brasileiro
da Universidade de Colônia, representado pelo Leitorado.
Além disso, o projeto contou com recursos do Programa
de Reforço aos Leitorados do Ministério das Relações
Exteriores, do Ministério da Cultura (Minc), do Itaú
Cultural de São Paulo, do Ibero-Amerikanisches Institut
de Berlim, do Lateinamerika Institut da Universidade
Livre de Berlim, da Embaixada do Brasil na Alemanha,
da Fundação Bosch e da Universidade de Hamburgo.
A motivação para a Semana de Literatura Marginal
emergiu da atenção dada ao tema na Feira do Livro de
Frankfurt de 2013, que teve o Brasil como país homenageado. A Literatura Marginal chamou a atenção não
só da mídia, como também da academia, por dar voz a
grupos periféricos da sociedade por meio da arte. Um dos
grandes expoentes desse modo de fazer literário é o poeta
Sérgio Vaz, que desenvolve um reconhecido trabalho de

educação na comunidade do Capão Redondo, assumindo o papel de porta voz de uma literatura democrática,
na qual a poesia emana dos lábios, da voz e da vida de
pessoas comuns.
A presença de Sérgio Vaz em Colônia foi o estímulo para
a realização de um sarau plurilíngue, no qual todos eram
convidados a recitar poemas de autoria própria ou de
outros autores. No sarau, buscamos transportar para Colônia o clima de espontaneidade brasileiro, incentivando
todos os alunos a se expressar artisticamente com performances, música, dança ou, principalmente, literatura. O
evento foi realizado em um extinto quartel do corpo de
bombeiros, construído em 1890, hoje transformado em
centro cultural. O sarau aconteceu em uma sala ampla,
em que foram dispostas 60 cadeiras em semi-círculo. Tal
disposição, aliada à iluminação com refletores vermelhos
e azuis, buscou criar um ambiente intimista onde a participação voluntária fosse dinâmica e todos os espectadores
se revezassem e se revelassem também como artistas.
Estiveram presentes cerca de 80 pessoas, tanto da comunidade universitária quanto da externa. Alemães, portugueses, brasileiros e outros latino-americanos fizeram um
belíssimo espetáculo de recitação de poemas, canções ao
violão e piano, além de bastante improvisação em português, mas também em espanhol e alemão.
Para abrilhantar o sarau, o Grupo de Teatro Lusotaque
realizou uma leitura dramática de poemas das antologias “Pode pá que é nóis que tá”, de autoria do grupo os
Mosqueteiros, e Literatura Marginal: Talentos da Escrita
Periférica, organizada pelo escritor Ferréz.
A Copa no palco com o Teatro Lusotaque

Fundado na Universidade de Colônia em maio de 2006
por iniciativa da Leitora portuguesa Beatriz Medeiros, o
Lusotaque consolidou-se como uma valiosa experiência
para o aprendizado e divulgação da língua e literatura em
língua portuguesa, integrando formação, força criativa e
promoção de talentos.

Sarau ”Poesia em Chamas” na Alte Feuerwache com a presença de Sérgio Vaz.
No centro, o Leitor Júlio Matias. Créditos: Thomas Granitzny – Massmedia.
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O Lusotaque é um grupo de teatro aberto a todos que tenham interesse na língua e nas culturas lusófonas. Assim,
ele acolhe atores amadores e semiprofissionais, brasileiros e estrangeiros, estudantes de quaisquer cursos, além
de pessoas da comunidade externa. O nome Lusotaque
remete não só aos vários sotaques do português falado
pelos atores e atrizes, falantes nativos ou não, como também abrange as variantes da língua portuguesa em todo
o planeta, seja em Macau, em Maputo, no Algarve ou
no Mato Grosso. Além disso, a associação com a palavra “ataque” sugere o dinamismo e experimentação das
encenações. O histórico do Lusotaque conta com quinze
montagens, algumas delas encenadas em várias cidades
da Alemanha, como Munique, Berlim e Bonn, e também
em Portugal. O grupo já levou aos palcos interpretações
para obras de Mia Couto, Pepetela, Fernando Pessoa, Nelson Rodrigues, Jorge Amado, Augusto Boal, Abdulai Sila,
Ariano Suassuna e Sofia de Melo Breyner, dentre outros.
O Leitorado Brasileiro colaborou com o Teatro Lusotaque
na montagem da peça “Juntos num só ritmo?”, idealizada
por ocasião do Mundial de 2014. Onze atrizes e atores
- brasileiros e estrangeiros - conceberam a peça coletiva-

mente, a partir do slogan da Copa. Dirigida pelo argentino e ex-aluno Fabian Aquilino, a peça narra a turbulenta
e emocionante história da realização da Copa no Brasil:
do anúncio pela FIFA, em 2007, do país como sede dos
jogos, a festa em Copacabana, passando pelas manifestações de julho de 2013 até a cerimônia de abertura.
Valendo-se de uma coreografia pulsante, com momentos
de dança de rua e coros dos atores, a peça intercala crítica
social, humor e pathos para dramatizar, em cada cena,
uma narrativa diferente em torno da Copa.
O roteiro surgiu das notícias em torno do evento, divulgadas no Brasil e na Alemanha durante os sete anos que o
antecederam. O fio condutor é a imposição de um ritmo
uniforme e padronizado sobre a diversidade rítmica,
natural e idiossincrática de cada sujeito. Sem cenário e
com o mínimo de objetos, os corpos de todos os atores convergem em um grande corpo percursivo, que se
transmuta em personagens e espaços. A peça é pontuada
com interpretações das músicas “Todo Mundo” de Gaby
Amarantos, “Construção”, de Chico Buarque, “Eu sou
favela” de Bezerra da Silva, e conta ainda com a recitação
do poema “Só de Sacanagem” de Elisa Lucinda. Fizemos

Cena do ônibus na peça Juntos num só ritmo? Do Grupo de Teatro Lusotaque. Créditos: Philipp Buron.
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três aclamadas apresentações no Espaço Cultural Club
Bahnhof Ehrenfeld em Colônia, em junho de 2014, para
um público total de 200 espectadores.
Literatura indígena em Minas Gerais

No primeiro semestre de 2014, tive a oportunidade de
oferecer a disciplina “Minas imo e âmago: história, arte
e cultura das Gerais”. O objetivo foi traçar um panorama
da história e cultura de uma terra pouco conhecida no
contexto alemão. A disciplina foi ministrada em quatorze
aulas para um grupo de vinte e quatro alunos, dos níveis
básico a avançado. O conteúdo buscou caracterizar a
“mineiridade”. Como material, utilizei trechos do Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles, para tratar do
ciclo do ouro, poemas de Carlos Drummond e canções
do Clube da Esquina, para falar da “alma mineira”, e
excertos de Grande Sertões: Veredas, de Guimarães Rosa,
para ilustrar os falares mineiros. Os materiais do curso
foram parcialmente disponibilizados em meio eletrônico. Dentre os temas abordados, o que despertou maior
interesse foi a produção literária dos índios Maxakali e
Xacriabá, à qual dediquei duas aulas.
O Núcleo Literaterras da Faculdade de Letras da UFMG
desenvolve há pelo menos oito anos um projeto de letramento de povos indígenas e registro de narrativas orais,
disponibilizando na internet livros produzidos por várias
etnias, e utilizados nas escolas indígenas (www.letras.
ufmg.br/indigena). Na primeira aula, descrevi o projeto
Literaterras, bem como a história e a cosmovisão dos Maxakali e Xacriabá. Temas como o contato com o homem

branco, a relação com a terra e a natureza, a espiritualidade e os rituais, além da questão da demarcação de terras,
foram amplamente discutidos. Na segunda aula, com
base em excertos dos livros “Iaia Cabocla dos Xacriabá e
Hitupmã’ax - Livro de Saúde Maxakali”, debatemos sobre
o lócus desses povos na contemporaneidade, além da
relação entre oralidade, escrita e memória cultural. A aula
foi complementada com a exibição do premiado filme
Yãmîy de Ismael Maxakali, produzido em 2011 pela Pajé
Filmes e disponível no Youtube.
Arte e informação na sala de aula

A experiência com o sarau e o teatro comprovam que
através da arte é possível criar um contexto de uso
autêntico da língua, capaz de envolver e motivar alunos
de diversos perfis. Estudos recentes demonstram que a
motivação é um forte determinante no aprendizado de
idiomas. Assim, a reação positiva do público, causada
pelo impacto do uso emotivo da linguagem, funciona
como um impulso para o aluno arriscar-se a explorar a
língua estrangeira de modo criativo. Ademais, tanto a fala
ensaiada e decorada - como no caso do teatro -, quanto
a recitação espontânea - no caso do sarau - contribuem
para a sensibilidade rítmica, melódica e de entonações da
língua estrangeira, especialmente por exercitar a articulação: é preciso falar com clareza e ser, ao mesmo tempo,
expressivo. Uma aplicação prática de saraus e teatro se dá,
por exemplo, na aula de escrita criativa, onde os alunos
podem ser incentivados a ler os próprios textos para os
colegas, ou mesmo a encenar narrativas escritas por eles
mesmos. O sarau pode ser feito em ocasiões de confraternização entre turmas, nas quais os alunos são incentivados
a ensaiar músicas, poemas e redações produzidas nas aulas.
Já a disciplina sobre Minas Gerais deixou nítida uma
lacuna na imagem que os alunos têm sobre a diversidade cultural e humana do Brasil. Nesse sentido, abordar
produtos culturais menos canônicos, como de índios,
quilombolas, sertanejos, caipiras e das periferias dos
grandes centros urbanos, é uma chance de oferecer aos
alunos uma visão mais aprofundada da variedade de
universos sociais dentro do nosso país. Além disso, o
material disponível no site do projeto Literaterras abriu
um importante espaço para a divulgação de Linhas de
Pesquisa desenvolvidas nas Faculdades brasileiras. Embora o número de estudantes estrangeiros no Brasil tenha
aumentado nos últimos anos, ainda há muito a ser feito
pela internacionalização das Universidades. Fornecer
maiores informações sobre a pesquisa nas várias instituições de ensino superior pode fazer brotar em mais alunos
o interesse por um intercâmbio no Brasil, sobretudo em
nível de pós-graduação.

Cartaz do filme Yãmîy exibido na disciplina
”Minas: imo e âmago”. Créditos: Pajé Filmes.
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Finalmente, espero que meu relato e minhas reflexões
possam inspirar, junto aos colegas Leitores e aos Centros
Culturais, algumas ideias para a divulgação, o estímulo
à criatividade e à prática linguística no ensino do português. Convido os leitores e leitoras a conhecer e curtir o
nosso trabalho pela página www.facebook.com/LeitoradoBrasileiroColonia.

Peru

Difusão da cultura brasileira
no Centro Cultural Brasil-Peru
– aprendizado e desafios
Equipe do Centro Cultural Brasil-Peru

O Centro Cultural Brasil-Peru (CCBP) implementa,
desde outubro de 2012, estratégia para ampliar o número
de atividades culturais que integram sua programação.
Os eventos somam-se aos tradicionais diálogos, oficinas e
apresentações literárias que tradicionalmente são realizados pelo centro cinquentenário.
A primeira linha de atividades na vertente cultural é a de
exposições, realizadas na Galeria Tarsila do Amaral. Dessa forma, em 2013, realizou-se a exposição das obras finalistas do III Concurso de Pintura da Embaixada do Brasil
em Lima. Em fevereiro de 2014, foi realizada a exposição
das obras finalistas do VII Concurso de Design também
promovido pela Embaixada; a exposição Amazônia-An-

des, inspirada no livro do fotógrafo acreano José Tezza,
incluída no marco da Bienal de Fotografia de Lima; a
exposição Bahia de Dorival Caymmi, com fotografias
de Rita Freire, fotógrafa brasileira radicada em Lima; e
a exposição de integrantes do “Sincretismo”, coletivo de
artistas visuais peruanos com temas contemporâneos,
em especial organizados em torno da realidade amazônica. Estão previstas, ainda, outras três exposições, duas
no final de 2014 - mostra individual da pintora peruana
Sandra Figuerola e mostra de artistas com Síndrome de
Down inspirados na obra de Romero Britto -, e outra em
2015, de fotógrafos goianos. A segunda série de atividades culturais organizada pelo CCBP é a de apresentações
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musicais. Na festa de encerramento do segundo semestre
letivo, em dezembro passado, além das entregas de certificados, de reconhecimentos e do prêmio ao ganhador
do concurso de redação da Rede Brasil Cultural, houve
apresentação do grupo de canto do CCBP, que é composto por professores e alunos. Ao final, grupo de batucada
encerrou a noite com energia e vibração, em uma grande
confraternização entre professores, alunos, funcionários e
convidados. Em agosto de 2014, apresentação da cantora
peruana Gisele Altuna, realizada na galeria do Centro
Cultural, comemorou o centenário de nascimento de
Dorival Caymmi.
Sessões temáticas de filmes organizadas no “Cineclube”
do CCBP e a recente experiência com transmissão de
rádio brasileira via Internet complementam a estratégia
de ampliar a diversidade de eixos de difusão da cultura
brasileira.
Tal diversificação não ocorre sem consequências para
a rotina das atividades da Embaixada. Alguns desafios
afetam as propostas e execução desses projetos. Uma vez
que os professores e administradores do Centro Cultural
têm formação acadêmica no ensino de português, a organização de eventos musicais e a curadoria de exposições
tende a ser feita com base na percepção e na experiência
desses profissionais.
Eventos culturais exigem estratégia de divulgação e comunicação digital, o que também representa um desafio.
Para isso, tem-se buscado o uso das redes sociais para
convidar o público interessado, bem como para repercutir fotos e notícias acerca do evento em si; a elaboração de
material de divulgação e catálogos de exposições; a concepção de conceitos artísticos para compor a divulgação
de eventos; e a preocupação com o registro fotográfico e
em vídeo de bom nível.
Obra do fotógrafo José Tezza foi exposta no CCBP.
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Diversas questões administrativas também têm de ser
antecipadamente planejadas. Uma vez que as atividades culturais ocorrem normalmente fora do horário de
expediente regular, pode ser necessário pessoal de apoio.
Alternar os artistas que se apresentam - músicos, pintores, fotógrafos etc – e modificar a utilização do espaço
fazem parte da fórmula essencial de movimentação de
um Centro Cultural. Com isso, surge a necessidade de
planejamento prévio, com antecipação e previsibilidade,
do calendário de atividades.
Por fim, é preciso uma cuidadosa gestão dos recursos
do Centro e do Setor Cultural, levando-se em conta, por
exemplo, imprevistos e gastos extras observados apenas
no momento da instalação da mostra ou do evento em si,
e a necessidade de se solicitarem recursos com a devida
antecedência. Abrir os espaços para outras instituições e
grupos artísticos pode diminuir os custos, ainda que exija
maior coordenação entre os interessados.
Transformar o CCBP em um centro cultural de fato vem
sendo tarefa desafiadora, devido aos motivos apontados
acima. Faz-se necessária a análise de cada evento com vistas a identificar maneiras de aperfeiçoamento em ocasiões futuras. O resultado é um trabalho que gradativamente ganha consistência, demonstra continuidade e procura
seguir uma política cultural, devidamente amparada pela
previsão orçamentária e delineada de maneira tecnicamente adequada.
O anseio do público por atividades ligadas à cultura
brasileira, a correlação feita pelos alunos entre o que se
aprende em sala de aula e as formas de expressão cultural
do Brasil e o apoio prestado pela comunidade brasileira
justificam e ratificam a decisão da Embaixada do Brasil
em Lima de explorar essas novas vertentes no âmbito da
programação do Centro Cultural.

Romênia

A criação de curso de língua
portuguesa e cultura brasileira
na Embaixada do Brasil em
Bucareste
Raymundo Santos Rocha Magno, 				
Embaixador do Brasil em Bucareste
José Luiz Araujo Dorea Junior, Oficial de Chancelaria 			
no Ministério das Relações Exteriores
Durante a gestão do Embaixador Jerônimo Moscardo na
Embaixada do Brasil em Bucareste (1996-2003) foram
desenvolvidas diversas atividades culturais - entre elas, a
instituição de um curso de língua portuguesa e cultura
brasileira para o público local, gratuito e ministrado nas
instalações da Chancelaria. O êxito e o impacto dessa
atividade à época foram os motivos de sua retomada, no
início de 2012, após a mudança de sede da Embaixada. A
proposta dessa nova edição do curso, além de divulgar a
língua e cultura do Brasil, foi inserir novos elementos nos
âmbitos didático e logístico, com base na utilização de
modernas tecnologias disponíveis e na reestruturação da
ementa dos cursos.
As condições iniciais para a consecução da atividade
foram, em primeiro lugar, a mobilização de uma equipe
de professores voluntários que, há de ser ressaltado, não
necessariamente deve ser constituída por integrantes cuja
formação seja na área de ensino de idiomas. A equipe inicial foi constituída por três servidores do Ministério das
Relações Exteriores (o Secretário Augusto César Teixeira
Leite e os Oficiais de Chancelaria José Luiz Araújo Dorea
Junior e Zauder Fernando de Castro) e dois auxiliares
locais (Isabel Lazar e Fernando Klabin). O grupo chegou
a um consenso sobre a estrutura do curso, o calendário e
a forma de divulgação. Foram estruturados quatro níveis:
dois iniciantes, um intermediário e um avançado. Por
conta de a maioria dos alunos ser constituída de estudantes universitários, o calendário adotado foi o mesmo das
universidades europeias. No âmbito da divulgação, além
dos tradicionais avisos no mural da Chancelaria e no

Setor Consular, foram confeccionadas páginas em redes
sociais (Ambasada Braziliei la Bucuresti) e foi criado
grupo no Facebook, denominado “Cursul de Portugheza
Braziliana” – ferramentas de considerável alcance, que em
pouco tempo tornaram o curso cada vez mais conhecido
na localidade e geraram aumento de inscrições – a média
chegou a 400 candidatos por semestre.
Além da divulgação, outro fator que atraiu a demanda pelos cursos foi seu formato, calcado na utilização de uma
estratégia cujos pilares foram a utilização de recursos de
multimídia/Internet, elementos de pedagogia contemporânea/experimental e a montagem de currículo que
contemplasse tanto o ensino formal do idioma quanto
elementos de cultura e civilização brasileiras. Sem a pretensão de constituir uma réplica de cursos de idiomas ministrados em escolas e universidades, estabeleceu-se que
as aulas fossem marcadas pela interatividade, por temas
culturais diversos e por conteúdos ministrados a partir de
atividades lúdicas – o que em hipótese alguma exclui seu
caráter de atividade didática séria. Tais iniciativas foram
de grande impacto para os estudantes, haja vista que os
estabelecimentos de ensino locais são caracterizados, em
sua grande maioria, pelo sistema tradicional – em que o
professor é detentor de única voz na transmissão unilateral de conhecimento.
O pressuposto que norteou a montagem do currículo foi
a tentativa de revisitar o tradicional e, concomitantemente, incorporar o novo. No âmbito do ensino de idiomas,
foram apresentadas as variantes culta e popular. Buscou-
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-se equilíbrio entre a abordagem estrutural (gramática
normativa) e a abordagem comunicativa de maneira
pragmática e crítica. No âmbito dos temas culturais, a
ementa foi estruturada em quatro blocos complementares, a saber: aspectos “enciclopédicos” sobre o Brasil, relações bilaterais Brasil-Romênia, “Brasil no eixo do tempo e
do espaço” (história, geografia e política externa) e “Artes
no Brasil” (música, dança/coreografia, pintura, escultura/
arquitetura, teatro, literatura e cinema).
O material de base utilizado no ensino formal do idioma
foi o manual “Falar, ler e escrever”, de Emma Eberlein O.
F. Lima e Samira Abirad Iunes. Foram também inseridos
conteúdos previamente selecionados da Internet que contemplassem humor e outros aspectos de impacto afetivo.
Foram, ainda, realizadas consultas a manuais de ensino
de diversos idiomas, tendo como escopo a analogia e o
auxílio para a preparação das aulas.
Quanto aos temas culturais, a maioria dos assuntos foi
escolhida a partir de tópicos abordados no Ensino Médio,
concursos públicos e vestibulares de universidades brasileiras, enquanto alguns temas foram inseridos a partir
de sugestões do Setor Cultural, com base em bibliografia previamente estabelecida. Buscou-se apresentar os
assuntos em uma rede complexa, intertextual, a partir de
uma abordagem que fosse além da apresentação de temas
isolados desconexos, tendo como escopo a desconstrução
de estereótipos tradicionalmente estabelecidos acerca da
cultura brasileira.
Cada aula foi pensada a partir de uma abordagem “musical”, ou seja, a partir de uma estrutura concebida para
apresentar os aspectos gramaticais e culturais de maneira
contrapontística (diversidade e complementaridade de
conteúdos) e polifônica (não apenas a voz do professor
em sala de aula, mas também as dos alunos), que buscasse um aprendizado lúdico, leve, e evitasse o enfado e o
desgaste. Mesmo os conteúdos gramaticais mais complexos foram trabalhados, sempre que possível, a partir de
exemplos do cotidiano e com uso de meios audiovisuais.
Parte dos temas culturais (pintura, escultura, arquitetura)
foi exposta a partir de apresentações de slides, enquanto
música, história, geografia e política foram tratadas a
partir de vídeos previamente selecionados, disponíveis na
Internet.
O ambiente salutar da Embaixada do Brasil em Bucareste
foi condição indispensável para o desenvolvimento da atividade do voluntariado, por se tratar de um trabalho de
grande volume, que requer abnegação e comprometimento para seu êxito – preparação das aulas, pesquisa, seleção
do material a ser apresentado em sala de aula etc. Outro
aspecto a ser ressaltado foi a realização de atividades
extracurriculares (debates informais em cafés/livrarias,
saraus) que constituíram atividades de valiosa experiência tanto para os integrantes da Embaixada quanto para
os alunos.
Dentre os tópicos mais impactantes em sala de aula,
poderíamos destacar: a diversidade da música brasileira
(reflexo da complexa constituição étnica/social de nosso
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Curso de português em Bucareste atraiu dezenas de interessados.

povo e da vastidão de nosso território); a criatividade do
humor brasileiro no âmbito da linguagem; e elementos
culturais desconhecidos da realidade local (arte indígena e credo afro-brasileiro, por exemplo). Outro aspecto
que funcionou como excelente ferramenta didática foi
a exploração de contrastes e semelhanças entre a língua
portuguesa e a romena.
Consideradas as peculiaridades da região balcânica e os
custos ínfimos que envolvem essa atividade, os resultados
obtidos nestes dois anos e meio foram além do esperado:
cerca de 380 concludentes – o que significa 380 cidadãos
que tiveram contato direto com nosso idioma e nossa
cultura; aumento do interesse do público geral pela língua
portuguesa e pela cultura brasileira; entidades culturais
que passaram a procurar mais o Setor Cultural da Embaixada para colaboração em diversos eventos; funcionários
de outras Missões Diplomáticas que têm solicitado vagas
no curso oferecido pela Embaixada brasileira. Ademais,
a Chancelaria romena passou a considerar os cursos da
Embaixada como atividade extracurricular para seus
diplomatas.
No início de 2013, realizamos um pequeno filme, com
edição caseira, sobre os impactos do curso até então. O
vídeo pode ser acessado pelo link https://www.youtube.
com/watch?v=gb1s8zdLSy0. Ao longo de dois anos, o
curso foi coordenado pelo Oficial de Chancelaria José
Luiz Araújo Dorea Junior.

Haiti

“Poesia, Imaginário e Resistência”:
uma contribuição do CCBH
Werner Garbers, Diretor do Centro Cultural Brasil-Haiti

O Centro Cultural Brasil-Haiti (CCBH) ofereceu, gratuitamente, um curso de tradução poética, conduzido pelo
diretor e professor do CCBH, de junho até o fim de 2013,
com acompanhamento aos tradutores até fins de 2014.
O curso teve como foco o estudo da poesia brasileira e
haitiana contemporâneas, assim como o ensino de técnicas de tradução e de criação poéticas, além do debate
de questões envolvendo a tradução poética. A principal
atividade do curso envolveu a tradução de trabalhos em
português, crioulo haitiano e francês, feita por estudantes
do Centro Cultural Brasil-Haiti.
Os tradutores se envolveram no projeto por meio de discussões muitas vezes acaloradas, com revisões não muito
diferentes, num espírito voluntário impressionante. Tal
fecundação _ paciente, persistente e criativa _ agora surge,
alimentando com o imaginário a relação entre os dois países.

gurando como um dos projetos de maior repercussão do
Centro Cultural Brasil-Haiti.
Para a antologia, foram selecionadas riquíssimas contribuições de poetas contemporâneos brasileiros e haitianos, em
aspectos muito variados entre si: do mundo das traduções,
do mundo da poesia, no campo da sua temática poética-social, e do mundo das relações entre os dois países. As
traduções dos poemas brasileiros ao crioulo haitiano e ao
francês, e de poemas haitianos ao português foram feitas
por estudantes do Centro Cultural Brasil-Haiti.
Para sua organização, contamos com uma banca que possuía distintas intimidades com a poesia. Houve, assim, a
possibilidade de abrir espaço para uma das mais diversas
e mais atualizadas seleções de poetas dos últimos tempos,

Como resultado notório do curso e do grupo participante,
houve o estímulo à criação poética e literária em português, por parte dos alunos do CCBH, visto que alguns
deles, já poetas ou interessados em poesia, se abriram às
possibilidades criativas da língua portuguesa. Desde então,
por volta de 40 poetas e 60 poemas foram traduzidos pelo
grupo de estudantes e colaboradores, a título de exercícios.
Além disso, o curso proporcionou a formação e profissionalização voltadas à interpretação e tradução, inclusive
com entrega de certificados, em um contexto onde essa demanda é considerável em relação ao estudo do português.
Ainda como parte do processo de aproximação da poesia
contemporânea brasileria e da tradução poética, envolvendo a língua portuguesa, foram feitos alguns recitais
abertos. Em novembro de 2013, decidiu-se promover
um grande evento onde foram convidados os tradutores
e os poetas participantes do curso. Na ocasião, diversas
músicas brasileiras e haitianas foram cantadas pelo coral
do Centro Cultural Brasil-Haiti, “Caras de Pau”, e tocadas
por uma miniorquestra de jovens haitianos.
A publicação de uma antologia poética, denominada “Poesia, Imaginário e Resistência”, que homenageia grandes
autores ainda em vida de ambos os países, concretiza os
resultados do referido curso de tradução, e vem se confi-

Livro que será lançado, em breve, pelo Centro Cultural Brasil-Haiti.
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tanto brasileiros quanto haitianos.
A seleção de mais de 30 poemas, entre uma infinidade
de autores vivos, foi orientada pela busca de um certo
equilíbrio representativo da diversidade temática, estilística, linguística, regional e geracional da poesia dos dois
universos poéticos nacionais. É sempre uma tarefa árdua
selecionar, entre os autores contemporâneos de um país,
ainda mais um país continental como o Brasil, e de um
país tão cheio de poetas como o Haiti, uma quantidade
pequena de obras. Essa foi a principal razão pela qual a
antologia triplicou de tamanho desde a sua primeira concepção, finalizando em 34 poetas e 34 poemas, 17 de cada
país, para sua versão impressa. Buscamos também fazer
com que a antologia crescesse em peso e impacto com a
criação de uma versão online, que será disponibilizada
em http://portoprincipe.itamaraty.gov.br/pt-br/eventos_do_ccbh.xml e que conterá, além da versão impressa

da antologia, outros poetas já traduzidos pelo grupo de
tradutores. Desse modo, acreditamos que foram contemplados tanto o trabalho de poetas, que ainda merecem
ser conhecidos nos países ao norte e ao sul do equador,
quanto dos tradutores que se destacaram ao traduzi-los.
Além da versão online, a versão impressa, cuja publicação
está prevista para o início de 2015, conta também com
o suporte da Rede Brasil Cultural, o que permitirá sua
distribuição gratuita para escolas, instituições públicas,
universidades, centros culturais, entre outras.
Se todo diferente tem ‘’um quê’’ de semelhante e todo semelhante tem ‘’um quê’’ de diferente, creio que foi assim
que fomos vendo refletidas nos trabalhos tradutórios das
poesias dos dois países as relações entre a resistência e o
imaginário como um fascinante elo temático.

Professoras de Cabo Verde participam de oficinas para levar o conto infantil para dentro da sala de aula.
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Centro Cultural em Cabo
Verde capacita monitores
para ensinar idioma em
Jardins de Infância
Equipe do Centro Cultural Brasil-Cabo Verde

A União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa
(UCCLA), entidade que reúne representantes de oito
cidades lusófonas, desenvolve, em Cabo Verde, projeto de
capacitação de educadores de jardim de infância em diferentes localidades da ilha de Santiago. Equipes da UCCLA realizam diversas formações temáticas, uma delas
voltada para a apresentação de ferramentas para motivar
os alunos do pré-escolar a ouvir e contar histórias.
O Centro Cultural Brasil-Cabo Verde (CCB-CV) abraçou a ideia e criou a oficina Atividades de Promoção da
Leitura, sob a coordenação da professora Elaine Azevedo.
Realizada com periodicidade semanal para diferentes
grupos, a oficina atraiu instituições locais que trabalham
com jardins de infância, entre elas as prefeituras de Ribeira Grande de Santiago e de São Domingos e as Aldeias
Infantis SOS Cabo Verde. Aproveitou-se o período de
férias escolares para que fosse possível o envolvimento do
maior número de pessoas - e isso traduziu-se na presença
de 64 monitores.
Quanto ao curso propriamente dito, no período da formação, os participantes receberam informações teóricas
sobre a importância dos contos infantis e da fantasia no
desenvolvimento integral da criança e na sua preparação
para o aprendizado da língua portuguesa. Essa sensibilização é extremamente importante em Cabo Verde, onde
o português sofre concorrência das línguas locais e passa
a integrar o cotidiano da maioria das crianças apenas
quando elas entram no primeiro ano do ensino fundamental.

Além dos conhecimentos teóricos, transmitidos de forma
gradual ao longo da formação, as participantes aprenderam técnicas de motivação para a leitura e de contação
de histórias. Os estudantes tiveram contato com contos
tradicionais e parlendas brasileiras. Paralelamente a isso,
aprenderam a estruturar materiais básicos para motivar a
leitura e contar histórias.
Como avaliação do aprendizado feito ao longo da semana, o material estruturado pelas participantes foi utilizado
para o trabalho final: a apresentação de um conto tradicional. Ao longo do trabalho, os monitores em capacitação foram apercebendo-se da importância do ato de
contar histórias e de alguns procedimentos básicos para
uma contação de sucesso, como interpretação do texto e a
entonação da voz.
Responsável pela participação das 42 monitoras de São
Domingos, Emanuel Andrade, Diretor da Cultura, Juventude, Esporte, Educação e Formação Profissional da
referida prefeitura, fala da satisfação das formandas: “elas
gostaram muito, tanto que aquelas que não participaram
reconhecem que perderam a oportunidade e, por isso,
querem que iniciativas do gênero sejam repetidas”.
Tendo em conta a realidade local, “constatamos a necessidade de capacitar monitoras dos nossos jardins de infância na vertente de narração de histórias infantis”, constatou Emanuel Andrade. Após essa experiência inicial,
cogita-se realizar novos ciclos de formação de monitoras
de São Domingos em cooperação com o CCB-CV, no ano
letivo que se iniciou no segundo semestre de 2014.
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Na África, novos postos 		
credenciados para a aplicação
do exame Celpe-Bras
Regina L.P.Dell´Isola, membro da Comissão
Técnico-Científica do Exame Celpe-Bras

Chã d’Areia, Praia, Ilha de Santiago, República de Cabo
Verde – foi em solo africano que aconteceu o evento de
capacitação de diretores e docentes para a aplicação do
exame destinado à obtenção do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa – Celpe-Bras – e o credenciamento de seis centros culturais brasileiros como postos
aplicadores desse exame. Promovido pelo Ministério das
Relações Exteriores (MRE) e pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP),
esse evento viabilizou um importante encontro dos
diretores dos Centros Culturais Brasileiros, conquistando
antiga aspiração de incluir Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Cabo-Verde, São Tomé e Príncipe, países de
língua portuguesa, e a África do Sul no rol daqueles que
aplicam o Celpe-Bras.
Há muito se verifica um interesse crescente pela Língua
Portuguesa, fato que pode ser comprovado pelo número
de inscrições para o exame Celpe-Bras entre a primeira
edição, em 1997, quando se inscreveram 127 candidatos,
e 2013, edição que registrou 9681 candidatos. Nesse contexto, era urgente a inserção de países africanos entre os
postos credenciados para aplicar o Celpe-Bras.
A missão

Tive o privilégio de coordenar a capacitação e conduzir o
evento que se destaca como uma das ações brasileiras que
elevam o status da língua portuguesa nos países africanos.
O trabalho foi acompanhado pela Assessora de Relações
Internacionais do INEP e por representante do Centro
de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAED)
da Universidade Federal de Juiz de Fora/Minas Gerais. A
missão, aparentemente simples, pautava-se em cumprir a
Portaria nº 334, de 4 de julho de 2013, que dispõe sobre o
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credenciamento, recredenciamento e descredenciamento
de Postos Aplicadores e define procedimentos para a aplicação do Exame Celpe-Bras. Constatamos que os centros
culturais dispõem de infraestrutura necessária para serem
credenciados, após avaliação dos requisitos de seleção e
de atuação de examinadores que foram orientados quanto
aos procedimentos de aplicação das provas escrita e oral
do exame.
Para isso, foram registradas as atividades realizadas nos
Centros Culturais Brasileiros desses seis países, foi feito
um levantamento sobre as condições das instituições com
vistas ao futuro credenciamento e apresentadas sugestões
de encaminhamentos para questões levantadas pelos
participantes do evento. As orientações constantes na referida portaria foram atendidas, e nossos objetivos foram
atingidos. Um projeto em comum, com uma recompensa
inesperada. Reuniram-se pela primeira vez os diretores
dos Centros Culturais que puderam usufruir de oportunidade ímpar para a troca de experiências e início do
estabelecimento de rede de contato entre eles.
Logo no início do evento, dado o ineditismo da iniciativa,
percebemos que aquele período de reuniões ultrapassava
as metas inicialmente estabelecidas. Ao longo de cinco
dias, todos vivenciamos preciosos momentos de troca
de experiências relativas ao trabalho desenvolvido no
Centro Cultural Brasil-Guiné Bissau (CCBGB); na Casa
de Cultura e Centro Cultural Brasil-Angola (CCBA); no
Centro Cultural Brasil-Moçambique (CCBM); no Centro
Cultural Brasil-África do Sul (CCBAS); no Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe (CCBSTP) e no Centro
Cultural Brasil-Cabo Verde (CCBCV), país anfitrião, com
pleno apoio da Embaixada do Brasil em Praia.

Cada Centro Cultural, uma história para contar

Para difundir a língua portuguesa e promover os diversos aspectos da cultura brasileira, os centros culturais da
África lusófona contam com instalações adequadas, boa
estrutura física e recursos humanos bem qualificados.
Pode-se afirmar que todos estão bem equipados e comportam um número significativo de interessados em prestar o exame Celpe-Bras. De acordo com os depoimentos
de seus diretores, as instalações físicas dos centros são
compatíveis com as exigências para a aplicação do exame.
Cada centro destaca-se pela abordagem de consolidar
os laços culturais dos países com o Brasil, possibilitando
às comunidades locais ter acesso à diversidade cultural
brasileira em especial, através do reforço dos laços de
irmandade e de solidariedade.
Centro Cultural Brasil-Cabo Verde

O Centro Cultural Brasil-Cabo Verde, inaugurado em
2008, oferece aulas de língua portuguesa, oficinas de arte,
cursos de informática e aulas de música. Entre as atividades voltadas para o ensino de português está o “Brincando com a língua portuguesa”, curso destinado a crianças
que associa diversão com aprendizado descontraído. Nesse curso, através de atividades de adivinhação, concursos,
leitura e interpretação de textos, os participantes aprendem a estrutura da língua e seus aspectos discursivos. Na
época de férias, as crianças têm várias opções de oficinas
no CCB-CV: origami, pintura, bricolagem, teatro, bijouteria, hip hop. Ao final, há exposições e apresentações de

coreografia de hip hop.
Para o público jovem e adulto, o CCB-CV oferece o curso
intensivo de “Técnicas de Redação”. Com duração de
uma semana, esse curso disponibiliza aos jovens algumas
dicas de redação. Nele são apresentados diferentes tipos
de textos e suas características. Embora exija bom nível
de conhecimento da língua portuguesa, o curso permite o
aperfeiçoamento da escrita nesse idioma.
Investe-se também na formação profissional, sobretudo
de docentes. O curso “Literatura infantil para monitores
de jardins de infância” visa sensibilizar monitores e professores que atuam nesse segmento para a importância da
utilização das histórias infantis na motivação dos alunos
para a aprendizagem da língua, desenvolvimento da sua
linguagem oral e da criatividade. Há também o curso de
Atendimento Educacional Especializado, ministrado por
técnicos brasileiros e destinado à formação de professores
do ensino básico de diversas escolas cabo-verdianas.
Centro Cultural Brasil-Guiné Bissau

Também inaugurado em 2008, o Centro Cultural Brasil
Guiné-Bissau dispõe de um amplo espaço físico. O edifício tem livre acesso ao público e conta com auditório,
telecentro de inclusão digital (sala de informática com
computadores ligados à internet), biblioteca; salas de aula
de português e arena para concerto ao ar livre. O auditório abriga exibições semanais de filmes brasileiros e é
espaço para reuniões, seminários, lançamentos de livros.

Representantes dos centros culturais africanos, ao lado do Embaixador do
Brasil em Praia (à direita), participaram de capacitação do Celpe-Bras.
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A biblioteca conta com mais de 6.000 títulos, dentre
material técnico e didático, literatura, arquivos de jornais,
revistas, biografias, dicionários, mapas, livros e sala de
leitura para os usuários.
Casa de Cultura e Centro Cultural Brasil-Angola

A Casa de Cultura Brasil-Angola (CCBA) foi inaugurada
em 2003. Segundo a diretora do CCBA, além de oferecer cursos de português, na variante brasileira, a Casa
de Cultura oferece atividades diversas, entre as quais se
destacam aulas de capoeira, o projeto “Sopa de Letrinhas”,
exibições de filmes brasileiros e o encontro Café Literário.
As aulas de capoeira, realizadas em parceria com o grupo
Abadá Capoeira, acontecem desde a fundação CCBA, no
pátio do centro, três vezes por semana. O projeto “Sopa
de Letrinhas”, voltado à leitura infanto-juvenil foi criado
em 2009 e incentiva a leitura infanto-juvenil e a contação
de histórias, a cada quinze dias. O Café Literário cujo
objetivo é discutir temas ligados à literatura brasileira
foi criado em 2010. São convidadas personalidades da
comunidade brasileira local ou autoridades e cooperantes
do Brasil em visita a Angola para proferir palestras sobre
literatura brasileira. A Biblioteca da CCBA dispõe de um
acervo de 6.759 títulos e atende, por ano, mais de sete mil
e quinhentos leitores e pesquisadores angolanos.
Centro Cultural Brasil-Moçambique

O Centro Cultural Brasil-Moçambique, inaugurado em
1989 dispõe de amplo espaço físico, distribuído em dois
pisos. O edifício oferece ao público: auditório, biblioteca,
galerias de arte, salas de ensino de português e espaço
para aulas de capoeira. Além do curso de Português para
Estrangeiros, são oferecidas várias atividades culturais,
muitas realizadas em auditório que abriga exibições
mensais de filmes brasileiros e moçambicanos, espaço de
reuniões, seminários e palestras. Há também a Galeria Cândido Portinari, espaço para exposições de artes
plásticas, conferências, seminários, lançamentos de obras
literárias, palestras e projeção de filmes. A biblioteca
“João Guimarães Rosa” contém mais de 12.000 títulos,
dentre material técnico e didático, literatura, arquivos de
jornais, revistas, biografias, dicionários, mapas, livros e
sala de leitura para os usuários.
Centro Cultural Brasil-África do Sul

O Centro Cultural Brasil-África do Sul (CCBAS) fica na
Embaixada do Brasil em Pretória, e tem como objetivos
a difusão do português falado no Brasil e da literatura
brasileira. Foi criado em 2008, em contexto caracterizado
por elevado interesse pelo Brasil, por parte da África do
Sul, porque os dois países pertencem a dois importantes
grupos: o IBAS (India, Brasil e Africa do Sul) e BRICS
(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Em sua
sede, organizam-se exposições de artes visuais e espetáculos teatrais, além de oficinas e seminários.
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Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe

O Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe promove
regularmente cursos em várias áreas de língua portuguesa, exibições da cinematografia brasileira, exposições de
artes plásticas, comemorações de festa populares, eventos gastronómicos, oficinas e apresentações teatrais. O
CCBSTP divulga e coordena os programas de cooperação
educacional, como os Programas de Estudante-Convênio
de Graduação e de Pós-Graduação (PEC-G e PEC-PG,
respectivamente), bem como o processo seletivo para a
Universidade de Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (UNILAB). Em conjunto com a Associação dos Formados no Brasil, o CCBSTP promove eventos
nas áreas educacionais, científicas, técnicas e sociais,
que são oferecidos para o público santomense. O Centro
conta com a Sala de Leitura “Cecília Meireles”, aberta diariamente ao público local, que oferece espaço acolhedor
para leitura e pesquisa.
Dessa forma, esses centros culturais não apenas são um
espaço de difusão da diversidade cultural brasileira, mas
também locais alternativos de entretenimento cultural
para as populações locais e para as comunidades estrangeiras residentes nesses países.
Resultados alcançados

Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São
Tomé e Príncipe e África do Sul reconhecem a importância da Língua Portuguesa no cenário mundial. Por isso,
reforçam as relações político-diplomáticas com o Brasil,
ao reconhecerem o Celpe-Bras como um exame consolidado e relevante ferramenta de promoção do português
internacionalmente.
O evento reforçou o enorme potencial de integração dos
Centros de Cultura Brasileira como instrumentos imprescindíveis de difusão da Língua Portuguesa, “idioma
materno de mais de 250 milhões de pessoas” que registra
“uma das taxas de crescimento mais elevadas nas redes
sociais e na aprendizagem como língua estrangeira”,
conforme dados apresentados na exposição “Potencial
Económico da Língua Portuguesa” ocorrida no Parlamento Europeu, Bruxelas, em fevereiro de 2014.
Não só foram capacitados os participantes do evento e
credenciados os centros culturais desses países como se
estabeleceram laços estreitos de amizade entre pessoas
que compartilham dos mesmos ideais no que diz respeito
à identidade transcultural da Língua Portuguesa.

Concurso de redação – textos vencedores
Cristina Elizabet Mariondo Torres, da Argentina;
Mercedes Tinoco Obregón, do Peru; e Baldomero
Ruiz Ortiz, do México, foram os três vencedores
do II Concurso de Redação da Rede Brasil Cultural, cujo tema foi “a Bahia de Dorival Caymmi”. O
tema homenageou o centenário do compositor
baiano.

Quinze Centros Culturais Brasileiros (CCBs) participaram do concurso e escolheram um texto
como vencedor local da competição. Na etapa
seguinte, os quinze vencedores concorreram
entre si e três, que podem ser lidas nas próximas páginas, foram consideradas as melhores
redações de toda a Rede Brasil Cultural.

ARGENTINA
Cristina Elisabet Moriondo Torres
Confissões íntimas
tem um jeito que nenhuma terra tem.”
Fico pasma, sem poder reagir. Ele fala:
‒ “Você está sentindo o cheiro do acarajé? Todo mundo
gosta de acarajé, todo mundo gosta de abará. Ninguém
sabe o trabalho que dá!”
Comovida, sem que ele perceba minha emoção, ouço as
palavras dele:
‒ “Olhe aí esse pescador. A jangada dele vai pro mar. Se
Deus quiser, quando voltar um peixe bom ele vai trazer”.
Ganhadora do concurso em Buenos Aires, Cristina Torres, ao
lado do Embaixador Everton Vargas e do Secretário Aurimar
Nunes.

Sou uruguaia, moro na Argentina e amo o Brasil, sua
língua e sua cultura.
Confesso estar feliz perante a possibilidade de participar
do Concurso de Redação: A Bahia de Dorival Caymmi.
Fecho os olhos pensando na matéria. Deixo-me levar nas
asas da imaginação e começo a escutar uma voz cantando: “Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá!”
Como em um passe de mágica aparece Salvador. Vejo
praias e coqueiros, redes e pescadores, vendeiras e tabuleiros, santos e orixás, capoeira e samba de roda.

É ele mesmo que está comigo, o grande Dorival Caymmi,
que agora estende o braço e me convida a percorrer a
cidade.
Bom de papo e amigo de todos, cumprimenta negras
baianas que vestem torso de seda, brinco de ouro, pano
da costa, bata rendada, saia engomada, sandália enfeitada. Descreve o terreiro de Mãe Menininha de Gantois,
fala dos orixás, mostra detalhes de algumas das trezentas
e sessenta e cinco igrejas da Bahia. Conta tudo a todos.
Finalmente, à beira da lagoa do Abaeté, encorajada, eu
lhe pergunto:
‒ Seu Dorival, o senhor como se define, cantor, músico,
violeiro, pintor, escritor...?
‒ “Poeta. Eu sou um poeta porque existe uma Bahia viva
dentro de mim.”

Junto de mim, um moço bonito, de olhar carinhoso, de
sorriso fácil com um violão na mão me diz:

Abro os olhos e vejo o Dorival indo embora, cantando:
“Ah, que saudades tenho da Bahia. Ah, se eu soubesse...”

‒ “Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia

Milagres existem! Minha redação está terminada! Inté!
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PERU
Mercedes Tinoco Obregón
A Bahia De Dorival Caymmi

Ganhadora do Concurso de Redação, Mercedes Obregón, recebe
prêmio do Secretário Jonas Paloschi e da diretora do CCBP, Rose
Falcão.

Nessa manhã de 2 de julho foi diferente. A música de Dorival Caymmi veio com o brilho da aurora. Minha avó,
Estela, de 70 anos, começou a mexer a sua mão direita, e,
depois, a cantarolar baixinho. Tirou o chapéu que tinha
na cabeça, e depois se levantou começando a dançar com
passos curtos. Ela estava tão entusiasmada que até tirou
meu avô para dançar, um homem de 78 anos! Na casa
todos ficamos felizes: pais, filhos e netos, aplaudíamos e
nos perguntávamos junto a Dorival Caymmi: “O que é
que a baiana tem?” Eu acho que além de toda sua graça,
também tinha uma grande coragem. Enquanto isso, meu
avô sussurrava ao pé do ouvido dela: “Minha sereia é
rainha do mar”.

Atrás ficaram os comprimidos, as injeções, as terapias
e tudo o relacionado àquela doença terminal que tinha
deixado minha avó prostrada em uma cadeira de rodas.
Não há dúvida de que foi um milagre ver meus avôs dançando e cantando felizes. Foi como retroceder no tempo.
A música pictórica de Caymmi nos presenteava com
um quadro maravilhoso e eterno; com ela, a minha avó
imaginava seu primeiro encontro com meu avô como
namorados, sua viagem de lua de mel para Bahia; ambos
jovens, caminhando pelas praias de Salvador, admirando a beleza da paisagem, o trabalho dos pescadores, as
cores, os aromas e a delicia dos sabores como o vatapá e
o caruru. Certamente, todo um legado da Bahia, a alma e
o coração de Dorival Caymmi. “Nas sacadas dos sobrados/ Da velha São Salvador/ Há lembranças de donzelas/
Do tempo do Imperador.” Aquela imagem ficará gravada
eternamente no meu coração.
Após três dias, aquele brilho da aurora tornou-se escuro.
Minha avó morreu... O câncer levou-a de nós. Foi doloroso tirar o álbum “Canções Praieiras” que ela abraçava
ternamente em seu peito. Agora, entendo sua paixão pela
música, como se quisesse abraçar a voz do mundo, tudo
o que foi a voz do seu ídolo, Dorival Caymmi. Os restos
mortais de minha avó foram espalhados no mar, segundo
a sua vontade porque “É doce morrer no mar/nas ondas
verdes do mar”.
Passam-se anos desde a morte da minha avó e ainda
permanecem em nós a poesia, o canto, a paisagem que
Dorival Caymmi mostrou-nos para nos levar a um mundo não de dor trágica, mas à saudade feliz porque “O mar
quando quebra na Praia/ É bonito, é bonito”.

MÉXICO
Baldomero Ruiz Ortiz
A Bahia é uma promessa cumprida
Eu quero falar bem alto sobre um homem que nos cantou
que a Bahia tem uma promessa para quem gosta do mar,
da música e da beleza. O músico e poeta Dorival Caymmi sabia que na Bahia acontecem fatos cotidianos, mas
inacreditáveis. Por exemplo, se o samba soa, os baianos
podem ficar moles; se alguém precisa do amor, os baianos
têm ilusão, sedução e candomblé no coração; se para uma
pessoa a vida fica triste, a beleza do seu mar faz a todos
querer o bem.
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Eu sei que a Bahia também tem uma dor. A lembrança da
exclusão racial, da escravidão e da injustiça das pessoas
que esquecem que os oprimidos também sabem falar,
cantar e amar. Eu ouvi uma pilada dessa dor na música
de Dorival, porém eu ouvi mais alto uma voz que falava
sobre a oportunidade que oferece a música para quem
deseja liberdade. Talvez por isso Dorival dizia que a Bahia
é um dos poucos lugares no mundo onde o branco pode
ser mulato e o “preto” doutor.

Meu amigo Dorival, as alegrias e tristezas da vida jazem
na sua canção. O seu canto fala da Bahia e, ao mesmo
tempo, também nos instrui sobre as coisas importantes
da vida: a felicidade, o amor apaixonado, a vontade de
viver, a delícia de dançar e cantar. Amigo Dorival, seus
versos me deram a imagem da Bahia mágica que morava
no seu coração. Agora eu posso dizer que conheço muito
bem a Bahia do meu coração.
Quanta vontade de voltar para uma terra que ainda não
visito! Quanta saudade das pessoas que têm o peito de
seda! Quanta ânsia do mar bonito que não vi, mas já ouvi
nas suas trovas de versos simples e profundos.
Meu querido Dorival, ao escutar sua voz que diz “Você
já foi à Bahia?”, eu digo: sim, já fui transportado pela sua
melodia, pelos coros rítmicos e pelas letras que falam de
uma cidade que é promessa de vida.

Ganhador do concurso no México, Baldomero Ortiz, ao
lado da diretora e de professores do Centro Cultural.
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