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Apresentação 

 

A Revista Iandé, cujo título faz referência à palavra tupi-guarani que significa “nós”, é resultado 

do trabalho conjunto da equipe de professores e alunos do Centro Cultural Brasil-Argentina 

(CCBA), instituição oficial de ensino do português do governo brasileiro. 

Abre a edição de 2019, quinto número da revista, entrevista com o professor Alexandre Pilati, 

da Universidade de Brasília (UNB), em que discute, entre outros temas, sobre a importância da 

literatura no ensino da língua portuguesa para estrangeiros.  

A professora Fernanda Ricardo Campos, leitora brasileira na Universidade de Buenos Aires, 

trata sobre a vida e obra de Guimarães Rosa em seu texto “Rosa da Palavra”.  

A coordenadora pedagógica do Centro Cultural, Neucilene Silva Teixeira, escreve sobre a 

experiência do CCBA na produção de material didático próprio a partir de currículo unificado 

desenvolvido para os centros localizados em países de fala espanhola.  

A história do curso “Brasil em Foco” também merece destaque nessa edição. 

O corpo docente do CCBA fala, ainda, sobre o trabalho desenvolvido no curso “Otimização 

gramatical”.  

A professora Maria Hélia Martins de Souza chama a atenção para crônica desenvolvida durante 

a oficina de escrita que ocorreu nos últimos meses de 2019.  

Por fim, foi reproduzida a redação vencedora do concurso “Tom Jobim em três canções” e 

apresentados alguns eventos culturais realizados no CCBA ao longo de 2019.  
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   ENTREVISTA COM ALEXANDRE PILATI 
 

 

 

 

 

Alexandre Pilati é professor associado de 

literatura brasileira da Universidade de 

Brasília-UnB, onde atua também como Diretor 

Técnico de Extensão. É doutor em literatura 

brasileira e realizou Pós-Doutorado na 

Universidade de Buenos Aires. Na UnB ministra 

disciplinas ligadas a ensino de leitura e de 

literatura nos cursos de Letras e Português 

como Segunda Língua. Coordena projetos de 

extensão centrados na formação de 

professores como mediadores de leitura e à 

formação para a leitura literária em  

 

 

 

 

 

ambientes de ensino de língua e linguagem. É 

autor, entre outros, dos livros “A nação 

drummondiana” (Ed. 7letras) e “Poesia na Sala 

de Aula” (Ed. Pontes). 

Ele esteve no CCBA em novembro para 

ministrar a oficina “A literatura no ensino de 

PLE - mediação de leitura literária para difusão 

cultural e ensino do idioma” e apresentar 

ações realizadas no âmbito da Rede Brasil 

Cultural - RBC, tais como o "Currículo de 

Literatura para a RBC", a "Estante básica de 

literatura brasileira da RBC" e as Oficinas de 

"Ação Cultural para bibliotecas da RBC". 

          

Para começar, queríamos que você falasse 

um pouco sobre a relevância da poesia 

como gênero literário na educação de 

adultos, adolescentes e crianças. 

Eu acho que em linhas gerais a gente 

poderia falar assim: que a literatura tem 

uma importância grande sobre vários 

aspectos na formação das pessoas em 

geral. Eu acho que aí está falando não só de 

formação pedagógica ou de instrução, mas 

quando a gente pensa numa concepção de 

formação um pouco mais ampla e que não 

está ligada só aos momentos escolares 

especificamente, da formação, mas que 

tem a ver com esse processo que é um 

processo da nossa própria vida, de 

amadurecimento da nossa percepção de 

nós mesmos, da percepção de como a 

gente se expressa com relação para com os 

outros, a maneira como a gente percebe as 

relações que se dão ao nosso redor com 

outras pessoas e depois entre nós mesmos 
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e a natureza. E todas essas coisas que 

fazem a nossa vida, a literatura tem um 

papel importante aí, que é onde dá vazão 

ao recolocar essas oportunidades de 

formação, porque a literatura não é alguma 

coisa que é diferente da vida, ela é algo que 

faz parte, integra a própria vida e nos 

integraliza.  

Acho que essa talvez seja uma questão 

interessante para colocar especialmente 

num contexto que a gente vive hoje de 

grande avanço tecnológico, de grandes 

possibilidades tecnológicas. Mas também 

ao mesmo tempo de um pouco de 

confusão, um pouco de um terreno assim, 

que a gente precisa, talvez, atentar 

especialmente na nossa formação para 

valores que tem até a ver com a nossa 

relação com o tempo. Parece que tudo é 

imediato, tudo precisa ser rápido, o que é 

mais rápido é melhor, tem uma espécie de 

colocação de valores nesses termos. Mas 

quando a gente pensa a leitura da 

literatura, a leitura da poesia em geral ela 

exige de nós outro tempo. Ela exige de mim 

uma espécie de momento que é muito raro 

nos dias de hoje que é esse momento da 

ponderação, da reflexão, da reflexão sobre 

os sentimentos, da maneira como a gente 

pode pensar e sentir a vida ao mesmo 

tempo. Acho que a literatura oportuniza 

isso.  

A literatura em geral tem sido colocada 

como uma espécie de privilégio, de certas 

pessoas que têm certo dom para isso e, na 

verdade, acho que tem uma grande barreira 

aí, concreta, que é a barreira do acesso. Eu 

acho que o acesso à literatura e à arte tem 

sido um impeditivo para que mais pessoas 

vivam essas experiências. Então, acho que 

no contexto da escola, no contexto dos 

ambientes de formação, acho que a gente 

poderia tentar valorizar o contato com os 

textos literários nesse sentido. Quer dizer, 

acho que são oportunidades de formação 

que nos confrontam com elementos que 

integram a nossa humanidade. Por isso é 

que o Antonio Candido falava em literatura 

como direito. Em que sentido é literatura 

como direito, é alguma coisa que é formada 

numa certa tradição, na história da 

humanidade e que grava um pouco do que 

nós fomos do que nós podemos ser, tem 

um horizonte assim de vida e de futuro. A 

literatura trabalha tudo isso.  

Aristóteles dizia que a poesia se distingue 

da história porque a história registra o que 

aconteceu e a poesia registra o que poderia 

ter acontecido, então ela é exatamente 

esse terreno de possibilidades, de 

imaginação, de fantasia que caracteriza 

também a nossa vida humana. Das peças 

mais simples às peças mais complexas eu 

acho que a literatura contribui para integrar 
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ou melhorar a nossa percepção de nós 

mesmos e nossos semelhantes e nosso 

ambiente. Eu acredito nisso. Apesar de eu 

achar que isso não é algo mecânico, não é 

simples assim que todas as pessoas que 

leem literatura... seria uma ilusão um pouco 

assim, iluminista, mas eu também acredito 

que sem essa oportunidade a gente fica um 

pouco amputado na integralidade da nossa 

humanidade, sem viver experiências 

estéticas no sentido amplo do termo, a 

gente fica um pouco amputado nessa 

integralidade. Acho que é um pouco por aí 

que eu tento trabalhar com esse livro 

“Poesia na sala de aula”, quer dizer é tentar 

criar esses momentos de oportunidade 

especialmente se a gente pensa, por 

exemplo, na escola normal, os estudantes 

não vão ter acesso a isso em casa ou 

dificilmente tem acesso a isso de maneira 

autônoma, independente, fora da sala de 

aula.  

   

Com relação à questão do currículo, como a 

literatura está presente nele, a poesia 

especialmente no currículo escolar, como 

você vê isso... 

Exatamente por isso que eu disse 

anteriormente, eu acho que o currículo 

precisaria contemplar esses momentos ou 

pelo menos dar a conhecer aos estudantes 

alguns momentos desse confronto com o 

texto literário como alguma coisa 

essencialmente ligada a essa vocação 

estética do homem, a essa vocação de 

criação, de imaginação, de fabulação, de 

construção de objetos através da ferramenta 

própria da literatura que é a linguagem. Esses 

momentos que não precisam ser muitos, mas 

são momentos que certamente não 

conseguem ser encontrados em outros 

espaços. Então a gente está falando de um 

currículo tradicional, a literatura é vista um 

pouco como um texto que precisa ser lido 

por obrigação. O que eu tenho tentado fazer 

é que a literatura precisa integralizar o 

currículo, mas ela precisa integralizar esse 

currículo de maneira a tentar reproduzir no 

ambiente de ensino de aprendizagem, na sala 

de aula, qualquer outro ambiente, aquilo que 

é a sua vocação essencial que é esse 

confronto criativo com a produção de 

sentidos.  

Então, quem lê um texto literário na verdade 

não é apenas consumidor de um texto, não é 

apenas alguém que compreende o texto, é 

alguém que cria um sentido para o texto. 

Acho que essa é a diferença que a gente 

poderia atribuir a uma leitura de texto 

normal para compreensão, para 

entendimento do significado e uma leitura 

literária que pode acontecer de maneira mais 

intensa ou menos intensa ao longo de um 
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currículo, mas que dá essa oportunidade ao 

aluno de ler construindo sentido e não 

apenas de absorver um sentido que está lá 

no texto. Mas o texto literário oportuniza 

pela sua própria possibilidade de 

plurissignificação da linguagem e oportuniza 

que o estudante saia um pouco dessa 

posição passiva e atue na construção desse 

significado.  

Então, pedagogicamente, é um pouco essa 

preocupação de inserção da literatura nos 

currículos respeitando a potência mesma que 

existe no texto literário que é essa de 

múltiples sentidos envolvendo um mesmo 

material, são sentidos que precisam da 

contribuição do leitor para se construírem. 

Isso coloca o leitor numa posição mais ativa 

do que a dos simples absorvedores de 

informações ou de sistematizadores de 

informações, que é muito útil para 

determinados contextos, para quem está 

compreendendo uma língua estrangeira, por 

exemplo, isso é decisivo, saber o que o texto 

está falando, compreender o que está sendo 

dito ali... excelente, perfeito, mas o texto 

literário ajuda também nesses momentos à 

medida em que ele provoca a gente a 

construir sentido. Isso mexe com outras 

habilidades e outras competências que são 

específicas do que está imanente assim no 

texto literário.  

       

Voltando um pouco ao que você mencionou 

sobre...quem está aprendendo língua 

estrangeira, a questão do texto literário... a 

gente sabe que você tem ido a alguns Centro 

Culturais Brasileiros levando a proposta da 

Estante de literatura, e outras ações. Você 

teve a possibilidade de ver como é o 

trabalho de literatura, não nos cursos de 

literatura especialmente para estrangeiros, 

mas dentro do material didático de 

português mesmo, esta questão pragmática 

como está a literatura aí, como funciona em 

termos concretos o ensino de PLE, aprender 

português, a pragmática, questões da 

pragmática, e a literatura, como se dá esse 

“casamento”? 

Eu acho que tem um primeiro plano 

relacionado à questão da leitura da literatura 

e a necessidade de integralização da 

literatura aos currículos que eu acho que é 

uma primeira tarefa importante do professor 

de português que é a difusão da cultura 

brasileira. A difusão da cultura brasileira, a 

apresentação da cultura brasileira, a 

apresentação de um patrimônio que é de 

uma língua que é num contexto mundial não 

é uma língua que a gente pode comparar de 

uma maneira idêntica ao inglês ou ao 

espanhol, mas que ao mesmo tempo criou 
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especialmente, no caso brasileiro, uma 

exigência literária muito grande, inovadora 

de tal maneira, por exemplo, se a gente 

percebe o que é a literatura portuguesa, 

como ela foi engrandecida, como o idioma 

português foi engrandecido pela literatura 

brasileira e depois como esse 

engrandecimento repercute, por exemplo, 

nos países africanos de língua portuguesa, a 

gente percebe que existe um patrimônio 

estético e de expressão cultural nacional 

muito grande, impressionante. Então, um 

pouco da ideia de “Cem obras” para a 

Estante de literatura tem a ver com isso, com 

a ideia de que é um patrimônio que a gente 

precisa não apenas preservar pelo sentido, 

digamos assim, anódino da preservação pura 

e simples, mas porque ele indica um sentido 

da nossa experiência cultural, da nossa 

experiência histórica, da nossa experiência 

vital. Indica para nós um sentido, ele indica 

que existe alguma coisa acontecendo com 

certo sentido e que nós pertencemos a ele. 

Eu acho que isso é uma questão importante, 

ela tem a ver com o contato com a 

comunidade, tem a ver com como a gente 

dialoga com as comunidades onde, por 

exemplo, os Centros estão, e assim por 

diante. Mas também, e aí, claro, existe uma 

questão importante do ponto de vista 

pedagógico, é a questão da própria 

materialidade da língua. De alguma maneira, 

o que acontece na literatura é que tudo o 

que a gente vê reverberando e sendo usado 

na língua cotidiana recebe uma espécie de 

potencialização no texto literário, uma 

espécie de concretização maior do texto 

literário. Por exemplo, no dia a dia, nós 

usamos metáforas para nos referirmos a um 

braço do rio, ao dorso da montanha, coisas 

assim... essas coisas estão postas no 

cotidiano, mas a literatura de alguma forma 

se aproveita para dar uma materialidade, dá 

uma visibilidade maior a essas virtualidades 

da língua. Então, o trabalho com a literatura 

também pode ajudar a ter um falante mais 

hábil também, a ter um leitor mais hábil 

também em língua estrangeira, de língua 

portuguesa. Eu acho que ela engrandece 

também nesses termos, em termos culturais, 

em termos de um contato direto com o 

idioma. E enriquece também desse ponto de 

vista de uma formação que é para além 

daquela técnica imediata. É como eu disse, eu 

acho que em todas essas situações que a 

gente está em torno de uma formação, numa 

determinada língua, nós estamos de alguma 

forma atuando para sermos formadores de 

leitores e acho que isso independe do nível, 

se nós estamos tratando com adultos, se nós 

estamos tratando com jovens, porque a 

leitura é uma coisa muito importante nesses 

temas assim que a gente tem que colocar da 

própria integralização da nossa humanidade, 

etc, sim a literatura é importante para isso 

mas a leitura da literatura também é muito 
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importante inclusive para nós nos salvarmos 

cognitivamente assim. É uma questão de 

saúde do cérebro mesmo. Há numerosas 

pesquisas falando hoje sobre a importância 

da leitura e de modo especial da leitura 

literária na prevenção de doenças 

neurocognitivas. Existe uma série de outros 

benefícios que a gente pode elencar que são 

práticos, que tem a ver com a formação da 

leitura literária.  Há países, por exemplo, que 

estão fazendo um programa de leitura 

literária para idosos, o Japão, por exemplo, é 

um deles. Isso é uma formação que não 

termina nunca. Então, se a gente pensar que  

podemos acrescentar em currículos 

momentos...não é literarizar toda a nossa 

formação, dar só textos literários. Em geral, 

as pessoas pensam que é isso quando eu 

estou trabalhando com a questão da 

literatura. A ideia não é formar eruditos, mas 

a ideia é formar leitores comuns que possam 

ter acesso a textos que não são triviais e por 

meio dessa não trivialidade ter contato com a 

cultura do país, com a materialidade do 

idioma, com reflexões que tem a ver com a 

própria existência humana e com essas coisas 

que provocam os nossos movimentos 

mentais e preservam também a nossa 

lucidez, a nossa capacidade de imaginar, de 

ser criativos, etc. Isso não se restringe a 

crianças, nem se restringe só a adultos. Isso é 

um processo que é o da própria vida. Acho 

que a literatura, e a arte em geral, ela integra 

bem isso, todo esse processo que é 

multifacetado na verdade.  

 

Aproveitando essa questão que você falou 

sobre a arte em geral e conectando com um 

dos temas abordados na oficina, sobre a 

interseção da arte literária com as outras 

artes. Queríamos pedir para você falar um 

pouquinho sobre o conceito de 

“desescolarização” da poesia.  

 Então, esse meu livro “Poesia na sala de 

aula” é baseado num princípio. E é assim, eu 

acho que o lugar da arte, da literatura é a 

escola. Existe um lugar para arte, para a 

literatura na escola, nesses ambientes, tanto 

que eu, no subtítulo do livro, nem coloco 

especificamente a palavra “escolas”, mas 

ambientes de ensino e de aprendizagem 

como, por exemplo, uma aula de língua 

estrangeira ou uma formação de 

profissionais. Já tentei e já fiz várias 

formações também de literatura para 

trabalhadores de outras áreas que não 

necessariamente vão trabalhar com 

literatura... a leitura de um conto, às vezes, é 

bastante interessante como isso mobiliza as 

pessoas. Ambientes em que não são só a 

escola, mas eu acho que em ambientes de 

ensino e de aprendizagem há um lugar para 
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literatura, para poesia. Não no sentido besta 

da coisa, usando uma palavra do 

Drummond. Não nesse sentido assim mais 

pomposo, nesse sentido edificante da 

literatura, mas nesse sentido de que ela é 

prática da própria vida, não é separada da 

própria vida, ela contribui para nossa 

formação humana. O que eu tenho dito é 

assim: se... pensando nisso ... se o lugar da 

literatura é a escola, é um ambiente de 

ensino, precisamos desescolarizar o ensino 

da literatura. Em que sentido: torná-lo 

menos escolar no sentido de que, em geral, 

a gente aprende literatura com um 

professor falando para a gente sobre os 

textos literários, falando para a gente sobre 

os autores, falando para a gente sobre o 

contexto histórico e, de repente, aparece aí 

uma leiturazinha de um texto e pronto, 

acabou a aula de literatura. Desescolarizar 

nesse sentido, de que tem alguém que 

determina qual é a interpretação do texto, 

quais são os autores que a gente vai ler e 

qual é a vida deles, qual é o contexto 

histórico desse texto e pronto. 

Desescolarizar nesse sentido é colocar o 

estudante como protagonista da leitura do 

texto literário e o professor como mediador 

entre o leitor e o texto, e também, por outro 

lado em complemento, não apenas nesse 

nível fazer com que o texto literário seja o 

centro da aula. Quer dizer, a leitura do texto 

literário seja o centro daquele encontro 

entre o professor e seus estudantes. Colocar 

o protagonismo tanto no nível do estudante 

quanto no nível do texto literário, e o 

professor é apenas quem vai conduzir, abrir 

caminhos entre o leitor e a produção de 

sentido que o leitor faz sobre o texto. Eu 

acho que isso é uma coisa importante, quer 

dizer, desescolarizar a leitura é um pouco 

isso, deixar de fazer com que o professor 

fale muito durante a aula, que ele pontifique 

de um lado, de um patamar assim superior 

acima de seus alunos, mas que ele seja um 

companheiro que vai viver a aventura da 

construção do sentido do texto ali. Se a 

gente tem essa diretriz a gente tem um 

envolvimento maior dos estudantes... eles 

vêm um sentido maior nessa atividade e 

acontece que, assim, o texto também 

pertence a eles... porque uma coisa que eu 

sempre percebi nas aulas da literatura, seja 

na condição de estudante, seja na condição 

de professor é que a gente... o estudante, 

em geral, não se sente parte daquilo e ele 

tem que viver aquilo de uma maneira mais 

viva integralmente. Então, a atividade que 

eu tenho tentado desenvolver com textos 

literários, seja no ensino de português como 

língua materna, seja como português como 

língua estrangeira passa um pouco por isso, 

quer dizer, criar momentos que não 

precisam ser todos momentos do curso, mas 

criar momentos em que os estudantes se 

vejam engajados numa tarefa cuja 
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centralidade é o texto literário e que eles 

consigam perceber que eles construíram 

aquela leitura, que produziram aquele 

sentido e a partir disso se comunicaram com 

alguém, se comunicaram com a 

comunidade, se comunicaram com seus 

semelhantes, se comunicaram com os 

colegas, promover, então, os encontros que 

são o fundamento da existência da 

literatura. Eu costumo dizer assim, que a 

literatura só tem um tema, todos os textos 

da literatura no mundo só têm um tema: e o 

tema são as relações humanas. O encontro 

com essas relações humanas de qualquer 

tempo, de qualquer época é exatamente a 

função primordial de quem é o mediador 

literatura. Quer dizer, encontrar as conexões 

dessas relações humanas com as relações 

que eu tenho, com a vida que eu vivo assim 

por diante. Você só consegue fazer isso se 

você aproxima o texto do leitor, se o leitor 

se sente realmente alguém responsável pela 

construção daquele sentido. Desescolarizar 

o ensino da literatura é um pouco passar por 

isso, atravessar esse caminho e deixar de 

impor a minha leitura e incentivar a 

construção da leitura pelos estudantes. 

Acho que o caminho é esse. Para que a 

gente possa, por exemplo, ter uma difusão 

da cultura brasileira, para que a gente possa 

ter oportunidades de, materialmente, 

brincar com o idioma que ele está 

aprendendo, por exemplo, no caso do PLE e 

assim por diante. Acho que essa diretriz é a 

que guia esse processo que eu procuro 

defender, de necessidade de 

desescolarização do “ensino de literatura”.  
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ROSA DA PALAVRA: A BIOGRAFIA DE GUIMARÃES  

Fernanda Ricardo Campos 

 

 

 

O que mais orgulhece um mineiro é falar 

sobre sua terra, sua culinária, seus costumes, 

mas, principalmente, é contar sobre sua 

literatura e seus importantes escritores. Para 

mim, em especial, que também nasci nas 

Minas Gerais, narrar a trajetória de um dos 

nossos maiores literatos: João Guimarães 

Rosa, o Joãozito, como era chamado pelos 

familiares, é exaltá-lo e resgatar, de certa 

maneira, sua obra.  

 

A sua história começa no dia 27 de junho de 

1908, o primeiro dos seis filhos de Francisca 

Guimarães Rosa, D. Chiquitinha e de 

Florduardo Pinto Rosa, mais conhecido por 

"seu Fulô" comerciante, juiz-de-paz, caçador 

de onças e contador de estórias. Guimarães, 

desde pequeno, já gostava de imaginar 

histórias e demonstrava um gosto pelos 

estudos. Com menos de 7 anos começou a 

estudar francês sozinho trancado em seu 

quarto. Em 1918 foi para Belo Horizonte 

terminar os estudos no Colégio Arnaldo, de 

padres alemães e, em pouco tempo, 

aprendeu alemão. Era um poliglota, além 

dessas línguas também aprendeu: inglês, 

espanhol, italiano, esperanto e um pouco de  

 

 

 

russo; sabia ler em: sueco, holandês, latim e 

grego; havia estudado a gramática: do tupi, 

do húngaro, do árabe, do sânscrito, do 

lituânio, do polonês, do hebraico, do japonês, 

do tcheco, do finlandês, do dinamarquês; e 

bisbilhotado um pouco a respeito de outras. 

O escritor acreditava que estudar o espírito e 

o mecanismo de outras línguas ajudava em 

uma compreensão mais profunda do idioma 

nacional.  

 

O grande frequentador de bibliotecas fez sua 

estreia na literatura em 1929, ainda como 

estudante de medicina da Universidade 

Federal de Minas Gerais, com a publicação do 

conto "O mistério de Highmore Hall", para um 

concurso promovido pela revista O Cruzeiro, 

que não faz parte de nenhum de seus livros. 

Sua primeira obra foi "Magma", em 1936, um 

livro de poemas ganhador do concurso 

literário criado pela Academia Brasileira de 

Letras, assinado sob o pseudônimo “Viator”, 

considerado pelo próprio Guimarães um “livro 

menor”, foi publicado postumamente, apenas 

em 1977. 
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Formou-se em 1930 e começou a exercer a 

profissão com a interiorização da medicina, 

escolheu trabalhar em Itaguara - cidade do 

interior de Minas que nunca havia recebido 

um médico - onde permaneceu cerca de dois 

anos.  

 

O escritor relacionou-se com a 

comunidade, entre raizeiros e receitadores, 

reconhecendo sua importância no 

atendimento aos pobres e marginalizados. E, 

mais tarde, por concurso da Força Pública do 

Estado de Minas Gerais, foi para Barbacena na 

qualidade de Oficial Médico do 9º Batalhão de 

Infantaria, época em que se dedicou às 

pesquisas, nos arquivos do quartel, sobre o 

jaguncismo barranqueiro que até por volta de 

1930 existiu na região do Rio São Francisco. 

Sua experiência como médico foi muito 

importante para sua trajetória literária, pois o 

colocou em contato com o que seria essencial 

para sua obra como a dor, o nascimento e a 

morte. A vivência dessas emoções 

provavelmente o ajudaram na criação de suas 

personagens, mas diante de sua incapacidade 

de pôr fim às dores e aos males do 

mundo, sensível como era, Guimarães 

afastou-se da Medicina.  

 

Um amigo do escritor, impressionado com 

sua cultura e erudição, e, particularmente, 

com seu notável conhecimento de línguas 

estrangeiras, lembrou-lhe a possibilidade de 

prestar concurso para o Itamaraty, 

conseguindo entusiasmá-lo e em 1934, o 

então Oficial Médico do 9º Batalhão de 

Infantaria, após alguns preparativos, seguiu 

para o Rio de Janeiro onde prestou concurso 

para o Ministério do Exterior, obtendo o 

segundo lugar.  

 

 

 

 

Em sua carreira diplomática foi cônsul em 

Hamburgo (1938-42); onde conheceu Aracy 

Moebius de Carvalho (Ara), que viria a ser sua 

segunda mulher. Além de companheira de 

quase três décadas, uma leitora atenta e 

participativa em suas criações, bem como um 

modelo de coragem e posicionamento diante 
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das injustiças, juntos deram auxílio para que 

judeus pudessem escapar do regime nazista 

para o Brasil, autorizando um número maior 

de vistos do que aqueles legalmente 

permitidos durante o Governo Vargas. Entre 

1942-44 foi secretário de embaixada em 

Bogotá; em 1946 é nomeado chefe de 

gabinete do ministro João Neves da Fontoura 

e vai a Paris como membro da delegação à 

Conferência de Paz. Em 1948, o escritor está 

novamente em Bogotá como Secretário-Geral 

da delegação brasileira à IX Conferência Inter-

Americana; de 1948-1950, encontra-se de 

novo em Paris, respectivamente como 1º 

Secretário e Conselheiro da Embaixada. Em 

1951 é novamente nomeado Chefe de 

Gabinete de João Neves da Fontoura. Em 1953 

torna-se Chefe da Divisão de Orçamento e em 

1958 é promovido a Ministro de Primeira 

Classe (cargo correspondente a Embaixador). 

 

Entre os compromissos diplomáticos do 

Itamaraty, o escritor também encontrava 

tempo para investir em sua escrita e em 1946, 

publica Sagarana, livro que rendeu vários 

prêmios e o reconhecimento como uma das 

obras mais importantes surgidas no Brasil 

contemporâneo. Os contos do livro 

apresentam a paisagem mineira em toda a sua 

beleza selvagem, a vida das fazendas, dos 

vaqueiros e criadores de gado, mundo que 

Rosa habitara em sua infância e adolescência 

em Cordisburgo. Neste trabalho, o autor já 

transpõe uma linguagem rica e pitoresca do 

povo, pela singular estrutura narrativa e 

simbologia, registra regionalismos, muitos 

deles jamais escritos na literatura brasileira. E 

é através dessa imagem do sertão mineiro 

que o escritor entra no coração selvagem da 

língua portuguesa, incorporando a linguagem 

culta à fala popular. 

 

Em 1952, Guimarães Rosa fez uma longa 

excursão, passou pelo sul da Bahia, cruzou 

Minas Gerais até o Mato Grosso. Conheceu a 

flora, a fauna, o sertanejo com seus costumes, 

usos, crenças, língua, superstições e canções, 

o que possibilitou entrar em contato com os 

cenários, as personagens e as histórias que 

recriaria em Grande sertão: veredas, seu único 

romance e um dos mais importantes textos 

da literatura brasileira. Publicado em 1956, 

mesmo ano da publicação de Corpo de baile, 

dividido posteriormente em três livros: 

Manuelzão e Miguilim; No Urubuquaquá, no 

Pinhém e Noites do Sertão. 

 

O livro Grande sertão: veredas causa, ao 

mesmo tempo, estranhamento e impacto no 

cenário literário brasileiro, sobretudo, às 

inovações formais. A história do amor 

proibido do narrador Riobaldo por Diadorim é 

o centro da narrativa em uma região 

semiárida pouco conhecida no Brasil, o 

sertão. Guimarães impregna a obra de 

invenções insólitas em que o português 
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brasileiro alcança dimensões sonoras nunca 

antes escutadas, uma sintaxe que leva uma 

ressonância dos diversos idiomas estudados 

por ele como o alemão e o grego.  

Além da técnica e da linguagem 

surpreendentes, deve-se destacar o poder de 

criação do romancista, e sua aguda análise 

dos conflitos psicológicos presentes na 

história. Tom Jobim, ao ler o Grande sertão, 

contou que escutou música, o compositor 

afirmou que em uma leitura em voz alta 

conseguia perceber claramente os sons do 

livro, às vezes lento como um carro de boi e 

às vezes em ritmo mais acelerado como nas 

batalhas.  

 

O livro Primeiras Estórias é lançado em 1962 e 

reúne 21 contos pequenos. Nos textos, as 

pesquisas formais características do autor, 

uma extrema delicadeza, o que a crítica 

considera "atordoante poesia". O conto A 

terceira margem do rio inspirou a canção, de 

mesmo nome, resultado de uma parceria 

entre Milton Nascimento, que após criar a 

música afirmou que apenas duas pessoas 

poderiam escrever a letra: o próprio escritor 

ou Caetano Veloso. O músico baiano conta 

que criou a letra como um comentário do 

conto. A música, gravada no álbum Circuladô, 

de 1991, se encerra como o conto, 

proliferando silêncios e dúvidas e fazendo a 

fusão de três elementos: o rio, a canoa (pau 

enorme) e o pai. 

 

Oco de pau que diz: 
Eu sou madeira, beira 
Boa, dá vau, triztriz 
Risca certeira 
Meio a meio o rio ri 
Silencioso, sério 
Nosso pai não diz, diz: 
Risca terceira 

Água da palavra 
Água calada, pura 
Água da palavra 
Água de rosa dura 
Proa da palavra 
Duro silêncio, nosso pai 

Margem da palavra 
Entre as escuras duas 
Margens da palavra 
Clareira, luz madura 
Rosa da palavra 
Puro silêncio, nosso pai 

Meio a meio o rio ri 
Por entre as árvores da 
vida 
O rio riu, ri 
Por sob a risca da canoa 
O rio viu, vi 
O que ninguém jamais 
olvida 
Ouvi, ouvi, ouvi 
A voz das águas 

Asa da palavra 
Asa parada agora 
Casa da palavra 
Onde o silêncio mora 
Brasa da palavra 
A hora clara, nosso pai 

Hora da palavra 
Quando não se diz nada 
Fora da palavra 
Quando mais dentro 
aflora 
Tora da palavra 
Rio, pau enorme, nosso 
pai 

 

Em 8 de agosto de 1963, o escritor foi eleito o 

terceiro ocupante da Cadeira 2 da Academia 

Brasileira de Letras (ABL), sucessor de João Neves  

 

da Fontoura, seu amigo pessoal, mas a posse é 

adiada devido a uma estranha superstição do 

escritor que acreditava que morreria neste dia. 
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Em 1967 publica o que seria seu último livro, a 

coletânea de contos, Tutaméia (Terceiras  

estórias), livro considerado por alguns críticos 

como a revisão didática de sua obra, seu 

testamento literário. O que pode chamar a 

atenção do leitor é o fato da produção rosiana ter 

havido as primeiras e as terceiras estórias, 

deixando em aberto este espaço que deveria ser 

ocupado pelas segundas estórias, então 

inexistentes. 

 

Finalmente, no dia 16 de novembro de 1967, torna-

se membro da ABL, é recebido pelo Acadêmico 

Afonso Arinos de Melo Franco e em seu discurso 

de posse proferiu sua famosa frase “ ... as pessoas 

não morrem ficam encantadas”. Apenas três dias 

após a posse, João Guimarães Rosa morreria 

subitamente em sua residência em Copacabana, 

aos 59 anos, 20 deles dedicados à literatura. 

 

Relembrar a trajetória de Guimarães é algo 

especial, pois é uma forma de memorar obras 

lidas, relembrar as aulas de literatura brasileira 

que tive na graduação, época em que o conheci 

de verdade, e recapitular as aulas que dei sobre 

seus livros no Ensino Médio. Para nós,  mineiros - 

que criamos nosso próprio idioma ao cortar 

palavras como ocê; que de uma forma carinhosa 

usamos diminutivo pra tudo como nosso cafezim 

quentim; que utilizamos o uai como interjeição, 

pergunta e também resposta; e temos o famoso 

trem pra distinguir, explicar ou significar qualquer 

coisa que não conseguimos clarificar entre muitas 

outras - é uma grande honra pensar que 

herdamos essa forma de falar, tão característica, 

do criador de novas palavras e reinventor da 

língua portuguesa, desse homem simples e de 

enorme cultura humana, que trabalhou 

justamente por uma língua viva em constante 

mudança e que conseguiu instaurar essa narrativa 

poética extraída de indivíduos e espaços reais da 

nosso sertão mineiro, animais, plantas e rios, 

exaustivamente estudados em suas viagens a 

cavalo. Pensar que a obra de Rosa inspirou esse 

falar mineiro é uma forma de homenageá-lo. E 

viva os encantamentos de João Guimarães Rosa! 
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Sobre o desafio de produzir e implementar o material didático do CCBA 
 

Neucilene Silva Teixeira   

 

Comunicar é permitir conhecer,                             

colocar “em comum”. Está conectado com o 

imaterial, com os códigos, com a linguagem. 

 

Em geral, há um consenso social de que um 

dos motores mais potentes de nossa 

contemporaneidade é o desafio. Vivemos em 

uma rede complexa de relações que superam 

as fronteiras dos estados nações, estamos em 

um mundo dicotomicamente ínfimo e 

gigantesco.  Nós, que vivemos nele, 

adaptamo-nos, tentamos evoluir, 

aprendemos e aplicamos nossos 

conhecimentos, além de tentarmos nos 

superar tanto em saberes individuais quanto 

coletivos.  Para Heidegger, o homem existe 

sempre em um mundo de significações 

preexistentes; está inserto em um mundo de 

coisas e usos que ele somente pode conhecer 

na medida em que se envolve no meio em que 

vive.           

 

Pensando nessa visão e, desconsiderando, 

por um momento, referenciais teóricos e 

visões contrapostas, constatamos que, em 

geral, há uma unidade sobre a ideia de que o 

«ato de ensinar» traz consigo a representação 

de que somos seres passíveis de 

aperfeiçoamento, que, ao nascermos, 

carecemos de algo para chegarmos à 

condição de seres humanos. Portanto, o saber 

é uma ferramenta que serve para nos 

inserirmos na mundialização da cultura.                

 

Nessa rede de saber, as palavras «transmitir» 

e «comunicar» normalmente são associadas 

com as relações de significado/significante, de 

fato, o dicionário as mescla entre suas 

definições individuais.  Entretanto, sabemos 

que nas práticas pedagógicas, a comunicação 

sempre superou a transmissão.    

                          

O escritor Regis Debray escreveu um livro no 

qual fala sobre a diferença entre transmissão 

e comunicação.  Para ele, a transmissão está 

relacionada com o tempo, enquanto a 

comunicação se relaciona com o espaço. 

Transmitir é organizar, portanto, é constituir 

um discurso. A “transmissão” aparece em 

atitudes e fatos reguladores e ordenadores, 

em função do aspecto material, diacrônico e 

político no qual se fundamenta. Por sua vez, 

“Comunicar” é permitir conhecer, colocar em 

comum, está conectado com o imaterial, com 

os códigos, com a linguagem. A transmissão 

dá mais sentido à comunicação, concede-lhe 

ação.           



 

 
18 

 Ao falarmos do desenvolvimento 

cognitivo – e consequentemente – do 

desenvolvimento humano – estamos 

assumindo que eles estão fundados 

sobre a natureza da cultura da 

transmissão na qual cada ser humano 

cresce, quer dizer, considera-se a mente 

como mediadora, social e cultural. Esse 

pensamento nos desafia com outra 

pergunta: Como produzir, no mundo 

atual, materiais de ensino e de 

aprendizagem que considerem 

conteúdos e situações relacionadas com 

a transmissão, nessas três variáveis? 

 

Partimos da ideia de que quando 

definimos um conteúdo a ser ensinado 

estamos construindo um objeto, quer 

dizer, estamos começando a organizar  

o “propósito” da transmissão intencional.  

Pensando nesse pressuposto e com base na 

afirmação de que o saber não consiste em 

uma competência que se refere a enunciados 

cognitivos com exclusão de outros, pelo 

contrário, o conhecimento permite «bons» 

desempenhos no que diz respeito a vários 

objetos do discurso como conhecer, valorizar 

e transformar. Portanto, desenvolver 

competências que permitam às pessoas 

continuarem aprendendo, deveria ser umas  

 

das metas do ensino contemporâneo. 

Entretanto, nem sempre vemos contextos,  

materiais e estratégias de ensino dirigidas a 

essa meta.                                                                                                                                                                                                                    

Como foi mencionado anteriormente, pensar 

materiais para o ensino e para a 

aprendizagem que favoreçam o 

desenvolvimento de competências situadas, é 

uma dimensão que exige recortes, (re) 

interpretações, (re) conceptualizações e (re) 

reformulações, em uma dialética do cotidiano 

Início da unidade 4 do manual do nível básico 

1 
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e na relação vincular com outros. Portanto, 

entender e mensurar essa complexidade tem 

uma importância fundamental para o debate 

sobre produção de material didático no 

contexto das inter-relações do mundo atual. 

O processo de adaptação do CCBA ao currículo unificado dos CCBS 

 

O Ministério das Relações Exteriores com o 

apoio do Estado brasileiro - que vem 

investindo na internalização da língua 

portuguesa e na promoção do ensino de 

português como língua estrangeira (PLE), 

reconhece a importância e a relevância do 

português em sua relação com outros 

idiomas.  A Rede Brasileira de Ensino no 

Exterior que desenvolve suas atividades apor 

meio dos Centros Culturais Brasileiros, cuja 

missão é promover o Brasil e oferecer cursos 

de português, entre outras iniciativas, iniciou, 

em 2014, o Projeto de Harmonização 

Curricular dos Centros Culturais em países de 

língua espanhola, unificando conteúdos e 

propondo abordagens comuns a todos os 

Centros da Rede.  

 

Esse projeto parte da ideia da elaboração de 

um currículo unificado por níveis de 

proficiência, com o objetivo de promover um 

alinhamento dos cursos de português em 

cada país, sem desconsiderar as 

especificidades de cada Centro e seu lugar de  

 

pertencimento. Essa iniciativa tem como base 

comum dois eixos: por um lado o Quadro 

Europeu Comum de Referência para as 

Línguas (QECR) e por outro lado o constructo 

teórico do exame CELPE BRAS, que é outro 

instrumento de promoção da língua 

portuguesa no mundo. O exame é aplicado no 

Brasil e no exterior com o apoio financeiro e 

institucional do Estado Brasileiro.                                                                                                                                 

 

A proposta do novo currículo, que foi 

elaborada por especialistas brasileiros da área 

de ensino de PLE e reconhece as 

especificidades do ensino de português para 

falantes de espanhol, considerando a 

proximidade tipológica entre essas duas 

línguas latinas, bem como a proximidade 

cultural entre o Brasil, os demais países da 

América Latina e a Espanha, cumprindo 

salientar que, dos 24 Centros Culturais 

atualmente em funcionamento, 11 deles 

localizam-se em países hispânicos. 
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Os manuais didáticos do CCBA 

 

Tendo como base essa proposta, o Centro 

Cultural Brasil-Argentina iniciou, em 2015, 

um processo interno de adequação, 

renovação e atualização de seu enfoque 

de ensino e de avaliação. Durante este 

período nos dedicamos à produção e à 

concomitante implementação do material 

didático, com foco na concepção 

discursiva de língua (gem), buscando 

favorecer uma formação crítica e 

intercultural dos alunos, acionando 

possibilidades de transformação pessoal e 

social, e, ao mesmo tempo, de 

aproximação entre o Brasil e outros 

países. Este novo enfoque, renovado, 

mais adequado e em sintonia com o 

mundo contemporâneo, busca também 

contribuir com o fortalecimento da 

política linguístico-cultural do Brasil, além de 

valorizar o aspecto pluricêntrico do 

português, já que este permite a 

democratização e expansão da nossa língua 

comum. 

Após passarmos por várias etapas e níveis de 

decisão com relação à escolha do enfoque a 

ser utilizado no material do CCBA, pensamos 

que nosso trabalho deveria manter o foco na 

“língua em uso” e na interação, considerando  

todos os aspectos que envolvem adotar essa 

metodologia. Optamos por trabalhar com  

 

 

recortes de conteúdos, porque pensamos que 

um material carregado de insumos poderia 

condicionar excessivamente o trabalho e as 

abordagens dos nossos professores.                                           

Portanto, foi decidido que o enfoque da série 

de manuais didáticos estaria baseado nos 

princípios do ensino por tarefas, dando um 

lugar relevante ao aspecto cultural intrínseco 

ao nosso idioma com seus diferentes 

registros.           

Índice resumido do manual do nível básico 1 
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 Em coerência com os princípios desse 

enfoque e com a concepção de língua (gem) 

do exame Celpe Bras, houve também uma 

modificação no método de avaliação e 

aferição dos conhecimentos. 

 

Partimos de um conceito de abordagem e de 

um enfoque de trabalho que consideram a 

relevância da diversidade de gêneros 

discursivos, bem como os propósitos a eles 

vinculados no processo do ensino de 

português como língua estrangeira. Em 

acordo com os professores, consideramos 

que os sistemas de comunicação 

intermediários entre o português e o 

espanhol fazem parte do processo de 

aprendizagem, mas enfatizamos que a escrita 

é forte aliada no desenvolvimento de atitudes 

de automonitoramento e gestão do uso da 

língua.          

Partimos da ideia de que quando definimos 

um conteúdo a ser ensinado estamos 

construindo um objeto, quer dizer, estamos 

começando a organizar o propósito da 

transmissão intencional. 

 Os pressupostos teóricos e os debates entre 

o corpo docente do CCBA se materializaram, 

em linhas gerais, nos dois primeiros manuais 

da série (que abrangem, conforme o 

currículo, os níveis Elementar I e II, Básico I e 

II), Portanto, entre o ciclo elementar e básico 

temos um total de 120 horas, considerando os 

alinhamentos, conteúdos e habilidades 

propostos pelo currículo dos CCBs, onde 

estão explicitadas as metas de aprendizagem, 

considerando as quatro habilidades.                                                                       

 

Cada livro traz quatro unidades didáticas, no 

final de cada volume há um apêndice com 

exercícios de rotinização e sistematização de 

formas gramaticais, um suplemento com 

sugestões de trabalho com uma relação de  

músicas e por último as grades de avaliação 

da tarefa final de cada unidade.  

 

Cada unidade didática tem como princípio 

organizador uma tarefa global de 

comunicação. A tarefa proposta é o eixo das 

funções, gêneros discursivos, habilidades,  

atividades possibilitadoras e estruturas 

gramaticais, como também do léxico que será  

apresentado na unidade. Como o enfoque é 

processual, é importante observar o processo 

em que a aprendizagem é produzida, e 

consequentemente a materialização da 

tarefa. A tarefa final de cada unidade foi 

elaborada de maneira simples e clara e 

sempre é apresentada no início da sequência 

didática, entretanto, no material foi inserida 

no fisicamente no final da unidade por 

decisão da equipe de elaboração. As tarefas 

que compõem as unidades dos dois manuais 

consideram também as especificidades 

inerentes ao ensino de português para 
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falantes de espanhol, incluindo a proximidade 

tipológica e a considerável compreensão do 

português apresentada pelos falantes de 

espanhol. As atividades comunicativas 

(significativas) ou as de apresentação das 

funções ou estruturas linguísticas têm como 

meta respeitar as estratégias cognitivas, 

metacognitivas e socioafetivas, conforme for 

necessário. Isso pode ser traduzido em 

adaptar a clássica proposta de exploração 

para a compreensão da leitura nas suas três 

etapas (pré-leitura, leitura e pós-leitura), que 

também podemos aplicar à compreensão 

auditiva (pré-audição, audição e pós-audição) 

e à escrita nas etapas de planejamento, 

escrita do texto e revisão.    

 

É importante esclarecer que, para o material 

do CCBA, uma tarefa é qualquer atividade 

centrada na comunicação, que pode ser 

desenvolvida na sala de aula e que é real 

enquanto tarefa. Destacamos que uma tarefa 

considera aspectos divergentes, ou seja, não 

há produções iguais. Além disso, espera-se 

que este enfoque fomente a autonomia e o 

trabalho em pequenos grupos ou em duplas. 

 

Cabe destacar que nesse material, embora a 

sequência didática obedeça a uma coerência 

lógica de conteúdos, não há uma sequência 

linear absoluta de processos cognitivos de 

compreensão. Por exemplo, no material do 

nível básico II podemos estar trabalhando 

com situações contextualizadas em que 

apareçam estruturas com o presente do 

subjuntivo.  Ao perceber que os alunos ainda 

não estão totalmente familiarizados com 

essas estruturas e precisam de um pouco de 

prática com foco na forma, o professor pode 

solicitar que eles façam em casa os exercícios 

que estão no final do material sobre essa 

estrutura especificamente. A sequência de 

conteúdos estará determinada pelos 

significados e pelas necessidades 

comunicativas dos alunos e não pelo nível de 

dificuldade de estruturas gramaticais, evita-se 

o excesso de informação.    

 

A pronúncia, o léxico e a gramática 

constituem um meio para atingir os fins 

comunicativos interpessoais. Por isso, no 

processo de implementação, é necessário que 

o professor conheça detalhadamente a 

sequência didática do material para que possa 

identificar a localização interna dos conteúdos 

e atividades. Nos dois livros, para cada 

conteúdo, há propostas de exercícios e/ou 

canções para rotinizar ou sistematizar alguma 

estrutura ou expressão em que a 

transparência com o espanhol não seja 

evidente ou que apresente dificuldades.          

“Somos o que falamos”: Pensando nisso, 

partimos de um princípio de que a realidade e 

a diversidade dos elaboradores do material 

Índice resumido do manual do nível básico 1 
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foram uma chave preciosa para que não 

haja nele marcas de etnocentrismo, e que 

este transmita valores de respeito, 

tolerância e solidariedade. Na realidade, 

pensamos que respeitar estratégias 

cognitivas e sociais é una maneira de 

colocar em prática uma didática 

intercultural.                                                                            

 

Consideramos que, no trabalho cotidiano 

com o material, a apropriação e o uso das 

ferramentas tecnológicas é extremamente 

benéfico para potencializar as propostas 

didáticas. Por isso, é relevante sua inserção 

como realidade motivadora no contexto 

geral de implementação da abordagem em 

sala de aula.           

Com relação ao modelo de avaliação 

proposto: sua dimensão instrumental 

considera a análise das produções dos alunos 

por meio de grades para aferir o desempenho 

nas tarefas. Há um olhar sobre a avaliação a 

partir do qual são explicitadas as metas de 

aprendizagem, a clareza dos critérios, e as 

tarefas autênticas que colocam em jogo todos 

os conhecimentos adquiridos em cada 

unidade. A tarefa está dirigida 

intencionalmente à aprendizagem da língua. 

O conceito de tarefa operacionalizado nas 

unidades didáticas é ampliado, indo além da  

 

 

 

 

produção do texto escrito. Portanto, a 

organização do repertório temático culmina 

na produção de uma tarefa, que também é 

útil para organizar as atividades pedagógicas 

no contexto de ensino do CCBA.                       

                                                                         

Dessa maneira, após a realização de uma 

tarefa, por exemplo, e após receber a 

realimentação formativa realizada pelo 

professor, o estudante assimila essa 

retroalimentação para poder aplicar e pensar 

sobre as adequações em uma tarefa 

posterior. Assim, em um esforço cognitivo de 

Índice resumido do manual do nível básico 2 
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assimilar e acomodar essa retroalimentação 

aos seus esquemas, o aluno pode ir 

construindo os conhecimentos e criando 

interações. Isso favorece que ele se 

transforme em um aprendiz profundo, cuja 

meta não é só avançar de nível.                   

 

No enfoque adotado, destacamos o papel 

preponderante do aluno como centro do 

processo, o professor passa a desempenhar 

um importante papel de “apoio e condução”. 

O trabalho do professor será mais intenso na 

preparação prévia das estratégias de 

abordagem e na análise das produções dos 

alunos, na busca de amostras de língua em 

que apareçam evidências dos principais 

aspectos da língua e cultura que queremos 

destacar. Destacamos, também, a 

importância de monitorar o tempo de 

interação entre os alunos. Temos como 

objetivo o aproveitamento da aula como uma 

situação comunicativa em tempo real 

(didática “ao vivo”).                    

O material elaborado pela equipe pedagógica 

do CCBA atenderá tanto aos estudantes dos 

cursos regulares quanto aos alunos de 

instituições que ensinam português e que têm 

parceria acadêmica com a Embaixada do 

Brasil na Argentina. Os livros didáticos do ciclo 

básico estão sendo testados em sala de aula 

desde 2016, além de estarem sendo 

analisados e testados por alguns Centros 

Culturais da Rede Brasil Cultural.                 

 

Para concluir, a equipe de elaboração:  

professoras Nicole Montandon e Sandra 

Andreoli, a coordenadora do projeto da 

coleção – Neucilene Silva Teixeira - e os 11 

professores colaboradores, movidos por este 

desafio e com a certeza de que nossa 

contemporaneidade nos motiva a conhecer, 

compartilhar e colaborar, esperam que o 

ensino e a aprendizagem da língua-cultura do 

Brasil encontrem nas páginas desses manuais 

um verdadeiro trampolim de crescimento e 

autossuperação, tanto para os alunos quanto 

para os professores. 

 

 

Neucilene Silva Teixeira é coordenadora dos cursos de português, do exame 

Celpe Bras e da coleção de livros didáticos do CCBA. Graduada em Ciências da 

Educação pela UMSA (Argentina). Especialista em ensino de PLE pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, com especialização em Diploma em 

Cultura Brasileira pela Universidade de San Andrés (Argentina).  Tem pós-

graduação em Ciências Sociais e Construtivismo e em elaboração de material 

didático para novas mediações pela FLACSO – Buenos Aires.  
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BRASIL EM FOCO: HÁ 20 ANOS (RE) DESCOBRINDO O BRASIL 

Ivone Tupinambá Pereira Lima1 

 

O curso Panorama da Cultura Brasileira foi criado em 1999 com o objetivo de divulgar a língua 

por meio de uma “viagem cultural” pelo Brasil. A ideia de despertar nos alunos a curiosidade e 

o interesse em embarcar nessa “viagem” foi o ponto de partida de uma estratégia que 

funcionou tão bem que o curso completou vinte anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo dos anos, o curso que agora se chama Brasil em Foco foi passando por adaptações em 

função dos novos participantes, mas sempre mantendo o objetivo de aprofundar os 

conhecimentos sobre o Brasil e os brasileiros, a partir da leitura e interpretação de textos 

acadêmicos, literários, jornalísticos e outras mí

                                                           
1
 Professora do CCBA graduada em Sociologia e Ciências Políticas (PUC–Rio de Janeiro). Com especialização no ensino 

de português para estrangeiros (PUC – Rio de Janeiro). Desde 1997 é examinadora do CELPE-BRAS. Ministra aulas de 
português nos cursos regulares e preparatórios do CELPE BRAS, além de aulas nos cursos especiais de Cultura 
Brasileira e atualização para professores na área de Aspectos Culturais no ensino de PLE. 



 

 
27 

Captar a atenção e o interesse de alunos 

estrangeiros não foi tarefa fácil.  Planejar e 

colocar em prática um curso para alunos 

que, em sua maioria, têm perfil acadêmico 

universitário e alto nível socioeconômico, 

embora muitas vezes demonstrem uma 

visão edênica do país e do povo, sempre foi 

e será desafiador para qualquer docente. 

Para tanto, surgiu uma imagem muito clara, 

a da língua como um corpo nu sendo vestido 

pelo manto colorido da cultura, que passou 

a ser a metáfora utilizada para desenvolver 

os temas que são abordados nas aulas. 

 

O curso foi estruturado a partir de leituras 

sobre a História do Brasil. Nas aulas, são 

apresentados fatos e ideias disparadoras 

para despertar a curiosidade investigativa 

sobre o processo de miscigenação, a 

formação territorial, a diversidade cultural e 

as manifestações populares. A partir dessas 

informações, os alunos realizam pesquisas 

sobre os costumes, a culinária, as práticas 

religiosas, as tradições, entre outros 

aspectos, além de mapear o vasto território 

com suas diferenças econômicas, sociais, 

culturais, climáticas etc. 

 

Dessa forma, vamos, pouco a pouco, 

construindo um mosaico sobre o Brasil com 

conhecimentos sobre arte (arquitetura, 

cênicas, plásticas, popular), literatura 

(documentos históricos, clássicos, 

populares), música (do clássico ao popular), 

manifestações artísticas populares e 

religiosas, culinária, anedotas, linguagem 

culta e coloquial. A fauna e a flora também 

foram despertando muito interesse. 

 

“Brasil em Foco, um curso de cultura infindável. As aulas são momentos de contato 

com a vasta e eterna cultura brasileira!” Camila Jordán (aluna) 

 

Faz parte do programa do curso abordar a 

cotidianidade tanto na fala quanto nas 

manifestações sociais e simbólicas, que 

passaram a ser alvo de leituras e pesquisas. 

Assim como cotejar o território, a cultura, as 

manifestações, e as personalidades etc., tanto 

do Brasil quanto da Argentina. 

Obras clássicas como “Casa-grande & 

Senzala”, de Gilberto Freyre, “Raízes do 

Brasil”, de Sérgio Buarque de Holanda e “O 

Povo Brasileiro”, de Darcy Ribeiro são a base 

para a interpretação do Brasil, estimulando a 

discussão para chegar ao conhecimento da 

idiossincrasia dos brasileiros e possibilitando 
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tecer um viés que estabelece o rumo da 

construção da identidade brasileira, que foi, 

é e será sempre o objetivo do curso.  

 

Abordar mais de 500 anos de história que 

refletem a brasilidade, um estado de espírito 

que atrai os estrangeiros, é uma grande 

responsabilidade para um docente, mesmo 

para aquele que o faz por tanto tempo. A 

presença de novos alunos com várias 

formações e interesses, além da fidelidade de 

alunos de longa data, fez com que se abrisse 

um leque de opções para a troca de ideias. O 

que resulta ser muito estimulante também 

para um professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atualmente, o curso especial Brasil em Foco 

mantém seu objetivo de divulgar e difundir a 

língua e a cultura brasileiras usando 

materiais autênticos, com a intenção de 

aprimorar a competência interativa dos 

alunos, visando trocas sociais em um 

“Em busca de ampliar o meu vocabulário e adquirir mais 

conhecimento sobre a cultura do Brasil e a realidade social, 

encontrei o curso de conversação do CCBA. Como eu sou da 

Alemanha, o Brasil não fica tão perto para mim quanto para os 

argentinos. Portanto, o meu objetivo foi conhecer mais a 

riqueza desse país. Contudo, a oferta do curso vai além disso; o 

foco é o ensino de um português mais cotidiano e fluente 

mediante diferentes tipos de textos falando de assuntos como 

o médio ambiente, a tecnologia e a arte. É tudo sobre o 

intercâmbio de ideias e opiniões, bater um papo com os 

participantes do grupo sobre as últimas férias e aprender até 

algumas gírias úteis. Ficando no centro de Buenos Aires, o CCBA 

parece um enclave do Brasil. Com professores dedicados e 

sempre dispostos a ajudar, o CCBA torna-se assim o lugar mais 

perto ao Brasil na Argentina em todos os sentidos. Sendo desse 

jeito, o curso de conversação superou as minhas expectativas e 

contribuiu muito para meu conhecimento sobre o Brasil que 

tenho hoje.”  Cristian Junghans (aluno)  
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ambiente permeado pela cultura brasileira e 

com uso de várias mídias (textos, músicas, 

fotografias, artes plásticas entre outras).  

 

A proposta do curso é fazer uma reflexão 

com base na bagagem de conhecimentos 

culturais e linguísticos dos alunos e um 

exercício sociolinguístico, pois depois de 

aprender, ou para aprender mais, é preciso 

repensar, ter um tempo de apropriação e de 

interação dos conhecimentos. Nosso 

objetivo é impulsionar o conhecimento, 

ativar a criatividade e estimular a expressão, 

trocando e compartilhando conhecimentos.  

 

Há muito para estudar, aprender, apresentar 

e dialogar, mas, principalmente para se 

surpreender! 
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O ENSINO DA GRAMÁTICA COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM 

Carlos Eduardo de Oliveira, Izabel Mattos,  Hosana Macedo,  

Maria de Lourdes Pereira  e Nicole Spínola Montandon2 

 
 
“Saber gramática é muito mais do que rotular. Saber gramática é algo tão entranhado 

em cada pessoa que é simplesmente impossível falar, ouvir, ler escrever ou refletir 
sobre a língua sem ativar este conhecimento gramatical intuitivo e poderoso”. 

(Marcos Bagno - 1961)3 
 

 
 

 

 

 

Equipe docente do curso “Otimização gramatical”: Izabel Mattos, Nicole Spínola Montandon, 

Carlos Eduardo de Oliveira, Maria de Lourdes Pereira e Hosana Macedo. 

 

A gramática é um instrumento linguístico essencial para a aquisição da competência 

comunicativa em uma língua estrangeira. Ela mostra, de forma organizada, as relações 

estruturais entre as unidades que compõem o sistema do idioma. Portanto, a gramática de uma 

língua deveria ser um conteúdo estudado em uma aula de língua estrangeira, levando em 

consideração a escolha da abordagem mais adequada para seu ensino, tendo a comunicação 

como meta principal a ser alcançada. 

Se a língua é concebida como um instrumento de interação social com foco nos usos que 

falantes-ouvintes e escritores-leitores fazem das estruturas gramaticais em situações 

comunicativas variadas, o aprendiz deve saber usar os múltiplos recursos que a língua oferece 

para interação social. Dessa forma, é fundamental que os professores possibilitem a seus 

aprendizes o acesso ao espectro mais amplo possível de modos de expressão, a começar pelo 

domínio da escrita e da leitura, direito de qualquer pessoa que esteja aprendendo português.  

                                                           
2
 Professores da equipe de gramática do CCBA que ministram os cursos especiais na área. 

3
 BAGNO, Marcos. Gramática Pedagógica do Português Brasileiro. P. 30. Editora Parábola: São Paulo. 
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Atualmente, o foco na forma é visto como uma abordagem eficaz para o desenvolvimento da 

competência comunicativa. Por isso, as abordagens no ensino da gramática variam desde um 

ensino claramente explícito das regras gramaticais a um ensino mais indireto, com estratégias 

que levam o aluno a perceber quais são as formas gramaticais, a refletir e a tornar-se 

consciente das mesmas. Afinal, gramática não é só o conjunto de regras do jogo linguístico, 

mas também os truques e a prática para saber jogar. No curso de otimização gramatical 

oferecido no Centro Cultural Brasil-Argentina são abordados assuntos como: tempos verbais, 

conectores, acentuação, uso dos pronomes e outros aspectos da língua portuguesa que 

apresentam um contraste com a língua espanhola, já que a maioria dos estudantes são 

hispano-falantes. 

O curso abre as portas para um mundo de estruturas essenciais, às quais os aprendizes têm 

acesso por meio de aulas práticas com atividades e explicações dadas pelos professores, 

possibilitando, dessa maneira, ampliar e aperfeiçoar suas produções orais e escritas.  Além 

disso, podem adquirir uma competência gramatical, que consiste na aplicação prática dos 

conhecimentos nas habilidades de compreensão e expressão da língua estrangeira, a fim de 

interiorizar aspectos relevantes que lhe permitam, posteriormente, não só usar 

adequadamente a língua alvo, mas também refletir sobre a mesma. Hoje em dia, a didática das 

línguas estrangeiras sugere que se detenha em aspetos discursivos e pragmáticos, porque se 

considera que o papel desempenhado pela gramática nas aulas de línguas é mais amplo, 

sobretudo após o surgimento do conceito de competência comunicativa.  

 

 

 

Portanto, é possível encarar a questão da competência gramatical focalizando no 

conhecimento que cada falante dispõe para produzir discursos variados, a partir do 

conhecimento interiorizado da gramática. Dessa forma, o curso de otimização leva o aprendiz a 

se integrar com as diferentes estruturas da língua portuguesa e a aperfeiçoar seu 

conhecimento gramatical prévio.  

Nas aulas, a língua é apresentada dentro de um contexto comunicativo relevante para os 

alunos e as estruturas são escolhidas de acordo com as necessidades e os objetivos 

A gramática não é só o conjunto de regras do jogo linguístico,  

mas também os truques e a prática para saber jogar. 
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comunicativos dos mesmos. Além disso, a seleção das atividades de prática é pensada para 

promover a relevância dos itens linguísticos de aspectos contrastivos em relação ao espanhol.  

O curso de gramática tem como objetivos o aperfeiçoamento da utilização da língua para uma 

melhor e mais hábil comunicação, o conhecimento crescente e a reflexão sobre os usos da 

língua. Espera-se que o aprendiz reconheça e se apodere dos efeitos de sentido obtidos pelo 

emprego consciente dos recursos que a língua oferece e que também possa ter uma 

harmoniosa inserção no mundo da língua portuguesa. O ensino da gramática visa ainda ao 

estímulo de certos valores, tais como, a autoconfiança linguística dos aprendizes, e a tolerância 

cultural e linguística dos mesmos.  

A equipe docente do curso é constituída de professores devidamente habilitados, capacitados 

e com uma ampla experiência na área de Português Língua Estrangeira (PLE). São responsáveis 

não só pelas aulas, mas também pela elaboração do material didático, que apresenta propostas 

nas dimensões instrumental, discursiva e cognitiva.  

O material possui uma didática da língua que privilegia a interação entre o contexto e os 

conteúdos gramaticais, numa dinâmica de desenvolvimento das competências e das 

capacidades aos níveis discursivo, linguístico, metacognitivo e cognitivo. As estruturas 

gramaticais são apresentadas através de exercícios nocionais-funcionais que conduzem à 

compreensão dos valores semânticos de determinados elementos linguísticos e o seu uso 

pragmático. Também apresenta exercícios estruturais que visam à repetição de um mesmo 

tópico pela prática de frases ou de sequências frásicas diferentes umas das outras para uma 

melhor assimilação e fixação do assunto trabalhado. 

As aulas são dinâmicas e motivadoras levando o aluno a compreender e incorporar as 

estruturas gramaticais de uma forma mais prazerosa em uma aula interativa, produtiva e 

contextualizada.  

Os participantes das aulas de otimização gramatical são alunos dos cursos regulares de nosso 

Centro Cultural, eles são de diferentes idades, nacionalidades e níveis de instrução. É um 

público que tem a intenção de ampliar seus conhecimentos e usar a língua com mais eficácia, a 

fim de se tornar mais competente linguisticamente, interiorizar os recursos gramaticais, 

compreendê-los e utilizá-los adequadamente.  
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OFICINA DE ESCRITA: CRÔNICA 

Maria Hélia Martins de Souza 

 

Neste ano de 2019, foram realizadas duas oficinas de Escrita Avançada com a condução da 

professora Maria Hélia Martins de Souza nas quais se estudou a crônica literária, sua definição 

como texto, características e estrutura do gênero.  

 

Nas oficinas, os alunos leram obras de alguns cronistas brasileiros como Luís Fernando 

Verissimo, Moacyr Scliar, Milton Hatoum, Martha Medeiros, entre outros. Colocaram em 

prática tudo o que foi aprendido produzindo, no final de cada oficina, uma crônica. Segue 

exemplo de crônica produzida durante a oficina: 

 
  OS VASOS QUEBRADOS 

 

  Foi no verão, em um belo dia de sol, que minha netinha de seis 

anos e eu ficamos brincando no jardim da casa dela. 

Ela é muito divertida e gosta muito de brincar e cantar, ela 

sempre pega qualquer coisa que pareça um microfone e começa a 

cantar, a dançar e apresentar um show.  Ela imagina que está num 

teatro cheio de pessoas que vão só para vê-la. 

Naquela tarde, sem querer, ela derrubou um vaso de planta, 

quebrando-o. Nesse mesmo instante, seu rosto alegre ficou, de repente, 

muito triste, sentiu-se culpada pelo que aconteceu e pensou que seria 

castigada. 

Tentei acalmá-la, mas foi inútil. Ela começou a chorar e ficou 

muito preocupada. 

Quando a minha filha chegou, a menina contou tudo para ela. E 

para a nossa surpresa, a mãe da pequena Clara, com um sorriso no 

rosto, pegou outro vaso e o jogou no chão. Não podíamos parar de rir. 

  

Mônica N. López 
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I  Concurso de Redação do Centro Cultural Brasil-Argentina 

  

O CCBA promoveu no 2º semestre de 2019, o I concurso de redação para alunos, cuja tema 

temática foi   "Tom Jobim em três canções".   

A redação ganhadora foi a da aluna Laura Susana Vallvé , do nível intermediário II, quem 

escolheu a canção “Chega de saudade” e relacionou o conceito de saudade no Brasil e na 

Argentina. 

Leia a redação vencedora: 

 

 

30 de janeiro 

O Brasil tem sol, alegria, música e também … 

saudade. 

 “Saudade” é, a meu ver, a palavra mais brasileira 

que existe. Ela ultrapassou as fronteiras do país e 

percorreu o mundo inteiro da mão de músicos e 

poetas. 

Uma das palavras mais difíceis de traduzir porque 

tem muitas nuances. Ela traz em si muitos 

significados que podem ser interpretados de acordo 

com o contexto onde for aplicada. 

 Saudade não só descreve um sentimento 

melancólico devido ao afastamento de uma pessoa, 

uma coisa ou um lugar; como também o desejo do 

bem do qual se está privado. Em minha opinião, 

pode ser mágoa em um dia ensolarado, nostalgia e 

lembrança, tristeza com otimismo, dor com 

esperança. 

 Para os brasileiros, a saudade é tão importante que eles até têm um dia nacional da saudade: é 

o dia 30 de janeiro. No cume do verão. O verão faz pensar na alegria, porém, no meio do verão, 

o Brasil celebra a saudade. 

 Em 1660, o escritor português, Francisco Manuel de Melo, disse da saudade: “bem que se 

padece e mal de que se gosta”. Embora seja uma definição bem antiga feita por um português, 

eu acho que enuncia muito bem esse sentimento tão enraizado à idiossincrasia brasileira. 
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 Uma boa abordagem da saudade brasileira é a música composta em 1956 por Antônio Carlos 

Jobim e Vinicius de Moraes: “Chega de Saudade”. 

O sujeito lírico, além de falar da melancolia que “não sai dele” pela ausência de sua amada, nos 

deixa ver um vislumbre de ilusão de voltar a vê-la. 

É um compêndio perfeito dos sentimentos que os brasileiros atribuem à saudade e das 

diferenças com o sentir dos argentinos. 

 Na Argentina, o sentimento mais próximo à saudade é a nostalgia. Esta é triste, cinza e não 

tem lugar para o sol. 

 Um bom exemplo é o tango “Nostalgias” (1936) de Juan Carlos Cobián e Enrique Cadícamo, 

onde o sujeito lírico se sente doente, somente pode pensar no amor perdido e não tem 

esperança nenhuma. 

 Para concluir, ainda que brasileiros e argentinos sejam povos irmãos, têm idiossincrasias 

diferentes. É por causa da geografia? É por causa do clima? Não tenho resposta. 
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Em 2019, foi desenvolvido o projeto CAIXA 
VIAJANTE, que visa a ampliar o acesso dos 
alunos das escolas plurilíngues da rede 
pública de Buenos Aires à literatura 
brasileira. Duas caixas com livros 
selecionados de autores brasileiros que se 
destacam na literatura infantil e juvenil 
foram levadas para as escolas 10 do distrito 
escolar 21 e 2 do distrito escolar 9 da cidade 
de Buenos Aires.  
 

 

 

Os professores puderam usar as obras das 

Caixas Viajantes em distintos momentos 

durante o ano letivo para enriquecer a 

aprendizagem do português e da cultura 

brasileira. O CCBA agradece a Marcela 

Mancino, supervisora de línguas latinas do 

Ministério da Educação de CABA, por 

viabilizar esse projeto, e a todos os 

professores de português das escolas 

plurilíngues por acreditaram na ideia.  

 

 

 

A FEIRA DO LIVRO LIVRE do CCBA tem por 
objetivo incentivar o interesse pela 
Literatura Brasileira, além de fazer com que 
os leitores se apropriem da ideia “Livro tem 
que circular”. Não é uma feira de venda de 
livros. A Feira trabalha com doações de 
autores brasileiros e cada participante tem 
direito de escolher e levar para casa UM 
LIVRO para ler.  A ideia é que depois de lido, 
o livro seja doado para outro leitor amigo e 
assim sucessivamente. 

 

 

 

A Feira do Livro Livre acontece todos os 
anos e é aberta a todo o público e 
totalmente gratuita. Os escritores que 
querem participar recebem certificados e 
seus trabalhos são divulgados para os 
leitores argentinos que se interessam pela 
língua e pela cultura do Brasil. 

 

 

 

DESTAQUES DO ANO DE 2019 
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O CCBA participou com seus homônimos no 

Líbano e na Bolívia em duas atividades 

conjuntas de telecolaboração.   

 

 

 

Durante as interações orais os alunos se 

apresentaram, conversaram sobre suas 

culturas e trocaram experiências sobre 

aspectos específicos da vida cotidiana, 

religião, família, culinária, música e turismo, 

além de falarem sobre seus processos 

de aprendizagem de português e suas 

formas de inserção na cultura brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CCBA participa ativamente das atividades 

de capacitação dos professores de 

português das escolas plurilíngues da 

cidade de Buenos Aires. A iniciativa é 

desenvolvida em parceria com a "Escuela 

de Maestros" do Ministério de Educação da 

cidade de Buenos Aires.  

 

 

 

Os 40 professores de português da rede 

pública de ensino se encontram no CCBA 

todos os meses para debater os temas 

propostos pela direção de ensino primário 

da referida instituição. Em 2019, a reflexão 

girou em torno da literatura infantil e juvenil 

nas aulas de Português Língua Estrangeira – 

PLE. Agradecemos a todos os professores e 

a “Escuela de Maestros” pela confiança 

Esperamos poder colaborar cada vez mais 

para enriquecer o ensino do português. 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUES DO ANO DE 2019 
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No dia 13 de setembro de 2019, convidamos 

os professores de português de instituições 

públicas de ensino fundamental da Cidade 

de Buenos Aires para assistir ao premiado 

filme brasileiro "Menina de Barro". 

 

 

 

Conversamos sobre assuntos relacionados 

ao "bullying", que é tratado na obra, em 

distintos contextos escolares e pensamos 

sobre a possibilidade de desenvolver, em 

2020, um projeto em conjunto para 

trabalhar esse relevante tema juntos aos 

alunos de português das escolas 

plurilíngues de Buenos Aires.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUES DO ANO DE 2019 

 

VISITE O NOVO SITE DO CCBA: 

ccbabrasil.org 

 

Inscreva-se no nosso novo canal do 

YouTube para saber dicas sobre 

como aprimorar seu Português! 

 

Acompanhe nossas atividades pelas  

redes sociais e saiba tudo o que 

está acontecendo no CCBA! 
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No dia 25 de novembro de 2019, a regente 

Míriam Alexandre realizou a oficina “Coral 

de Música Popular Brasileira”, com a 

participação de regentes, coralistas, 

cantores e alunos de português do CCBA.  

 

 

 

Depois de uma breve explicação sobre os 

principais estilos musicais do Brasil, todos 

cantaram as músicas: Carinhoso 

(Pixinguinha e João de Barro), Chega de 

saudade (Tom Jobim e Vinicius de Moraes) 

e Desde que o samba é samba (Caetano 

Veloso) com arranjos a 4 vozes escritos por 

Míriam Alexandre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O músico Carlos Arana fez duas 
apresentações de seu trabalho acadêmico 
“O Samba e o Tango – "Diferencias y 
similitudes entre los géneros musicales de 
Río de Janeiro y Río de la Plata".  

 

 

 

O trabalho retrata distintos aspectos 
históricos e musicais de dois estilos muito 
representativos das culturas e tradições 
brasileira e argentina.   
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