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La enseñanza y aprendizaje de español en la
educación regular en Brasil ha estado, a lo largo del
tiempo, marcada por las determinaciones impuestas
por las políticas públicas vigentes en cada momento,
sean las políticas lingüísticas, las de formación
docente o de enseñanza de idiomas. Esas
orientaciones oficiales han llevado a que algunos
idiomas hayan ocupado un lugar más o menos
privilegiado, mientras otros no han sido
considerados de gran importancia. En el caso
específico de la lengua española, pese a la situación
geográfica brasileña, a los factores históricos y a los
intereses políticos, comerciales y culturales que
favorecerían su inclusión temprana entre las
asignaturas obligatorias, su oferta en el currículo
regular tuvo que pasar por un extenso e inconstante
proceso marcado por altibajos en el que no siempre
se ha valorado su enseñanza.
O Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura –
CLAEC, uma organização da sociedade civil,
voltada para ações de ensino, pesquisa e extensão,
tem como objetivo central a realização de estudos e
análises de ações, projetos, programas e políticas
desenvolvidas na área da cultura entre os países
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que integram a América Latina, buscando também
atuar como promotor de ações que gerem
conhecimentos e experiências, por meio da
elaboração e execução de projetos voltados para a
promoção, expansão e a difusão das políticas
socioculturais, tendo como foco a diversidade social
e cultural existente na latino-américa, lança a sua
primeira coleção de e-books. O Dossiê Cultura em
Foco, foi pensado como uma ferramenta de
divulgação de textos produzidos por acadêmicos,
que versem principalmente sobre assuntos
relacionados aos estudos culturais, nesta primeira
edição o debate será em torno do tema “Integração
Cultural Latino-Americana”. Escolhemos está
temática para inaugurar a coleção, considerando
principalmente o atual debate de reconhecimento da
importância das questões culturais no
desenvolvimento social, cultural e econômico dos
países latino-americanos, bem como, as políticas
culturais, sejam essas oriundas do Estado ou da
sociedade civil, que contribuem para a relação de
integração cultural entre os países que compõe a
América Latina. Para esta edição foram
selecionados um total de treze artigos de autores
oriundos do Brasil, Colômbia e França, que buscam
retratar as principais contribuições e avanços das
relações culturais como forma de integração.
Esperamos que este pequeno projeto seja o início
de uma grande ação de reconhecimento e difusão
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da cultura produzida neste local tão diverso que é a
latino-américa.
“É na atmosfera de mostrar algo que existe, que a
escola faz políticas e inova, que a escola é um lugar
de possibilidade e que a escola e a formação de
professores podem ser pensadas em parceria que
apresento essa obra. É também na tentativa de
aproximar os leitores de uma discussão, um fazer,
vários movimentos, experiências na e com a escola
e a formação de professores que a obra
“PIBID/UNESP FORMA (A) AÇÃO DE
PROFESSORES se apresenta para os leitores.
Transita por uma discussão sobre o que é “Ser
professor” em tempos tão complexos. Uma obra
que se move e que nos move com ela.” Gicele Cervi
O livro "Construção identitária sobre o uso das
línguas indígena e portuguesa”, escrito pela
professora Jacinta Ferreira Rodrigues, trata-se da
trigésima sexta obra didática da Coleção
“Comunicação & Políticas Públicas”, a qual objetiva
estimular o desenvolvimento de pesquisas com a
correspondente publicização dos conhecimentos
científicos. Organizada com objetivos claramente
didáticos, assim preenchendo uma lacuna
bibliográfica, esta obra possibilitará aos leitores
refletirem sobre a influência do uso das línguas para
a construção da identidade do aluno indígena por
meio de três eixos centrais de discussão,
respectivamente: 1) Considerações Teóricas; 2)
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Percurso Investigativo; e, 3) Análise e Resultados
Provides information and advice on independent
travel programs, study abroad, and foreign
employment
This book maps how Brazil and the network of
Portuguese-speaking countries are using digital
technologies in new ways to expand opportunities
and influence the arts, creative industries, sports,
learning, business, and cultural evolution for
hundreds of millions of Portuguese-speaking people
on five continents.
Este trabajo tiene como principal objetivo hacer un
análisis de una unidad didáctica de los libros
Enlaces: Español para jóvenes brasileños, OSMAN
et al. (2010) y Síntesis: curso de lengua española,
RODRÍGUEZ (2010), para identificar ellos proponen
tareas significativas. Estos libros fueron elegidos
para este análisis porque son utilizados por la
Secretaría de Educación del Estado de Rio Grande
del Norte.
Este livro aborda temas como cultura,
interculturalidade, ensino e formação de
professores, Celpe-Bras, pronúncia do português
brasileiro e lexicografia voltada para o ensinoaprendizagem de PLE. O volume congrega textos
elaborados por pesquisadores de diferentes
universidades brasileiras e direciona- se tanto para
quem se inicia na temática do PLE quanto para
docentes, especialistas e outros profissionais
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interessados nessa promissora área dos estudos da
linguagem.
Buscando compreender as condições que
favorecem a convivialidade a partir de práticas e
dinâmicas culturais relevantes para os diferentes
povos no mundo, o Observatório Itaú Cultural se
propôs a criar o Índice de Convivência Intercultural
(ICI). O trabalho foi realizado ao longo de três anos,
contando com a colaboração de pesquisadores de
diferentes países da América Latina e de
especialistas internacionais da área cultural, com
olhares críticos sobre as dimensões que foram
determinadas na etapa final do projeto. Muitos foram
os desafios, desde identificar dados de fontes
confiáveis (instituições e organismos internacionais
produtores ou organizadores de dados sobre
algumas temáticas) a determinar métodos
quantitativos que pudessem dar pesos para as
variáveis . Assim o projeto passou por várias etapas
de modelagem, chegando-se a 17 variáveis e 7
dimensões: orientação sexual, mulheres,
deficientes, etárias, étnicas, migrantes/refugiados e
religiosa; e num último momento a cultural. O
resultado de todo esse processo e análises de
especialistas sobre os conflitos de cada uma dessas
dimensões que dificultam uma convivência
intercultural foram reunidos nesta edição especial.
A obra reúne trabalhos de docentes de língua
inglesa, que atuam em contextos de ensino
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distintos, em diferentes regiões de nosso país e que,
por meio do relato de suas experiências de sucesso,
dialogam com seus pares, propiciando um
intercâmbio de ideias, iniciativas, tomadas de
decisão, proposições de atividades e reflexões, que
podem contribuir de forma significativa para os
rumos do ensino de língua inglesa no Brasil.
Com base em recentes teorias sobre a
tradução/adaptação de obras literárias para o cinema,
Shakespeare e Antropofagia: adaptações de “Hamlet”
no cinema brasileiro tem como objetivo analisar duas
versões fílmicas da peça Hamlet (1600-1601), de
William Shakespeare, produzidas em um país não
anglófono – o Brasil – durante a década de 1970. É
intenção desta obra argumentar que os filmes
analisados – A Herança (Ozualdo Candeias, 1971) e O
Jogo da Vida e da Morte (Mario Kuperman, 1970) –,
mais que traduções intersemióticas, são adaptações
intertextuais e antropofágicas da famosa tragédia
shakespeariana: é a partir do contato entre diferentes
culturas, da devoração transcultural do
estranho/estrangeiro e de sua reconstrução como um
outro, que os significados dos textos são construídos.
Desse modo, é foco deste livro a intenção de considerar
os fatores socioculturais como centrais nos vários
procedimentos desenvolvidos durante a adaptação dos
filmes em questão.
O presente livro reúne 15 estudos que versam sobre
perspectivas inter, trans e multidisciplinares sobre
questões indígenas. Estudos linguísticos sobre
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línguas1indígenas
brasileiras. Estudos
sociológicos, biológicos/ecológicos, políticos e
antropológicos sobre culturas/sociedades/comunidades,
identidades, tradições, vivências e outras perspectivas
de povos indígenas brasileiros. Estudos sobre as
representações dos indígenas na literatura brasileira.
Estudos sobre análises de produções
literárias/acadêmicas de escritores/pesquisadores
indígenas. Estudos que relacionam os povos indígenas à
educação no Brasil. Estudos descritivos sobre os direitos
específicos dos povos indígenas atuais, bem como
sobre processos históricos, pretéritos e
contemporâneos, de luta por tais direitos e pela sua
efetivação. A obra conta com autores de diversas
regiões do Brasil e, embora por focos diferenciados de
cada autor(a), tem uma essência una, que é, por meio
da escrita e da denúncia acadêmica, a luta por uma
maior valorização e um maior respeito das/às culturas
indígenas brasileiras, as quais representam nossas
origens.
Décimo volume de uma série iniciada em 1980 pelo
Centro Ecumênico de Documentação e Informação
(CEDI) e continuada pelo Instituto Socioambiental (ISA),
a presente edição do livro Povos Indígenas no Brasil
(2001-2005) traz um resumo comentado das políticas
indigenistas, oficiais e não-governamentais e da política
propriamente indígena no período. A publicação,
apoiada em uma extensa rede de colaboradores
voluntários, traz 178 artigos assinados, centenas de
notícias extraídas e resumidas a partir de 125 fontes,
além de cerca de 200 imagens fotográficas e 36 mapas.
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em seis capítulos temáticos e 19 regionais, num total de
866 páginas.
Esta obra pretende investigar de maneira geral as
perspectivas históricas do ensino de língua inglesa,
durante os anos setenta (70), e a sua relevância para o
ensino de línguas no Brasil. Ocupar-se-á em discutir o
ensino brasileiro especialmente, no que diz respeito à
língua inglesa, com o propósito de contribuir para uma
reflexão sobre a importância desse momento para o seu
ensino em nossos dias.
Descripción / Resumen (Portugués): Por meio do
presente trabalho, investiga-se a cultura das etnias
indígenas localizadas na regiao metropolitana de
Fortaleza/CE, Brasil, dando-se enfase a educacao
diferenciada, e sugerindo-se a sua utilizacao como
importante ferramenta para o desenvolvimento local,
com a formacao de professores qualificados,
responsavéis por propagar o ativismo indígena na
conscientizacao do alunado. Portanto, a idéia central da
pesquisa é propor a criacao de cursos superiores
diferenciados, com o objetivo da formacao de
profissionais que possam desenvolver internamente a
própria comunidade, baseados no conceito espanhol de
"intraculturalidad", criado por Jesús M. Aparício Gervás,
no conceito de interculturalidade, implantado na
Espanha por Ángel B. Espina Barrio, bem como no
exemplo das Universidades Indígenas de Bolivia
(UNIBOL), e da Universidad Intercultural Indígena de
Michoacán (UIIM) do México. Assim, a investigacao visa
a implementar o conceito de intraculturalidade no
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bem como a propor a
criacao e difusao do conceito de sobreculturalidade,
inéditos em ambos os contextos trabalhados.Descripción
/ Resumen (Inglés): This paper is the result of a research
about the culture of the indigenous ethnic groups located
in the metropolitan region of Fortaleza- Brazil. It gives
emphasis to differentiated education as long as it is a
tool that must be used when looking for local
development, including the training of qualified teachers
who are responsible of propagate the indigenous
activism by making the students aware. Therefore, the
main idea is to propose the implementation of
differentiated superior studies with the goal of training
professionals that are capable of develop the community
from the inside. This would be based on: the Spanish
concept of "intraculturality" created by Jesús M. Aparicio
Gervás; the concept of "interculturality", introduced in
Spain by Ángel B. Espina Barrio; the example of
universities as the Indigenous Universities of Bolivia
(UNIBOL) and the Mexican Intercultural Indigenous
University of Michoacán (UIIM); the implementation of
the concept of "intraculturalidad" in the Brazilian
academic context; and the proposal of the creation and
diffusion of the concept "sobreculturalidade", unknown in
both contexts.Descripción / Resumen: El presente
trabajo es la muestra de la investigación que se ha
realizado sobre la cultura de las etnias indígenas
localizadas en la región metropolitana de Fortaleza/CE,
Brasil, dándole énfasis a la educación diferenciada,
sugeriéndose a su utilización como importante
herramienta para el desarrollo local, con la formación de
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profesores cualificados,
por propagar el
activismo indígena en la concienciación del alumnado.
Por lo tanto, la idea central es proponer la creación de
cursos superiores diferenciados, con el objetivo de
formación de profesionales que puedan desarrollar
internamente la propia comunidad, basados en el
concepto español de "intraculturalidad" creado por Jesús
M. Aparicio Gervás, en el concepto de interculturalidad,
implantado en España por Ángel B. Espina Barrio y en el
ejemplo de las Universidades Indígenas de Bolivia
(UNIBOL), y de la Universidad Intercultural Indígena de
Michoacán (UIIM) del México. Así, la investigación visa a
implementar el concepto de intraculturalidad en el
contexto académico brasileño, bien como a proponer la
creación y difusión del concepto de sobreculturalidade,
inédito en ambos los contextos trabajados.
O contexto da globalização vem provocando mudanças do
ponto de vista cultural produzindo uma feição mais plural nas
sociedades; mudanças que têm relação direta com os
deslocamentos – físicos ou virtuais. As razões dos
deslocamentos geralmente envolvem questões econômicas,
políticas e culturais, dentre outras. Esses deslocamentos
produzem encontros e estranhamentos entre os grupos – por
expressarem linguagens, sentimentos ou olhares diferentes,
ou por pertencerem a contextos étnicos, raciais, religiosos,
de gênero, de orientação sexual, também diferentes. Nessa
dinâmica social, o jogo de valorização/subalternização opera
no âmbito das relações, daí a necessidade de elaborações
emancipatórias de novos arranjos sociais e de desconstrução
de hierarquias. Destacamos duas expressões correntes
nesse esforço de tradução da atual realidade: o
Multiculturalismo e a Interculturalidade – palavras
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isso pode ser um equívoco conceitual, pois o
Multiculturalismo diz respeito à constatação do heterogêneo,
uma justaposição de grupos étnicos, já Interculturalidade
significa uma posição a favor da convivência cultural entre
diferentes, uma aposta de que é possível construir relações e
reciprocidades nas diferenças. É nesse terreno tenso e
problematizador que o livro Universidade, licenciatura e
interculturalidade: anúncio de aprendizagens na floresta está
situado. Com o apoio do Programa PRODOCÊNCIA/CAPES
foi possível materializar este conjunto de textos acadêmicos
escritos na Amazônia cuja preocupação central é divulgar os
saberes ali construídos. Rondônia, que constitue nosso
espaço referência de trabalho, é um estado que apresenta
elementos de diversidade expressos nas múltiplas ações de
seus habitantes diaspóricos: migrantes de vários lugares do
país, povos indígenas – de aldeias e de centros urbanos –,
populações tradicionais – quilombolas, extrativistas, além de
ribeirinhos –, enfim, um quadro que nos mobiliza a pensar as
diferenças na perspectiva da formação pedagógica o intuito
de elaborar possíveis contribuições.
O presente livro reúne textos sobre o ensino de Português
para estrangeiros, resultantes de conferências, palestras e
mesas-redondas, apresentadas em eventos promovidos e/ou
sediados pelo projeto NUPPLES, vinculado ao Departamento
de Língua Portuguesa, Literatura Portuguesa e Filologia do
Instituto de Letras da UERJ. Com destaque especial, o livro
disponibiliza textos, referentes ao XI Encontro de Português
Língua Estrangeira do Rio de Janeiro (XI PLE-RJ) e ao II
Congresso de Português Língua Internacional (II CPLI),
realizados em 2015, através de parceria entre PUC-Rio, UFF,
UFRJ e UERJ. Nesse sentido, o livro propõe um olhar
multidisciplinar sobre o tema, destacando aspectos que
contribuem para a ampliação das discussões sobre a área de
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ensino de português
tanto no âmbito da
atuação do professor quanto da sua formação. O livro traz
olhares de profissionais que atuam em universidades
brasileiras e estrangeiras e pretende ser um incentivo à
pesquisa e ao aprofundamento da questão da formação de
professores, oferecendo subsídios para uma reinvenção da
própria prática.
Esta publicação tem como objetivo divulgar os estudos que
analisam a relação entre língua e cultura na sala de aula de
língua estrangeira. Além disso, amplia a discussão sobre
diálogo intercultural ao teorizar sobre as interrelações entre
cibercultura e ensino de línguas e questões relacionadas ao
contexto de organizações culturais no Brasil.
À medida que as práticas turísticas levam os povos a entrar
em contacto uns com os outros e se estabelecem relações
entre as populações, logo emergem as questões da
identidade e da alteridade. Até que ponto os indivíduos que
vivem nos lugares visitados pelos turistas são influenciados,
nas suas práticas culturais e artísticas e nas representações
que têm de si mesmos, pelas experiências que os turistas
lhes transmitem? De que modo os turistas absorvem,
transformam e incorporam o que veem e experimentam?
Quais os impactos culturais, sociais e económicos desta
relação? Discutindo estas e outras questões, Culturas e
Turismo: Reflexões Sobre o Património, as Artes e a
Comunicação Intercultural, reúne 21 artigos, selecionados do
conjunto de trabalhos apresentados no congresso
internacional “Cultura e Turismo: Desenvolvimento Nacional,
Promoção da Paz e Aproximação Entre Nações” (2018,
Moçambique). Com contribuições de investigadores oriundos
de vários continentes, esta obra encontra-se dividida em
quatro secções, subordinadas aos temas “Turismo, Cultura e
Arte”, “Turismo, Desenvolvimento e Comunicação”;
“Património Cultural: Festividades, Artesanato e
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A presente obra trata-se de uma agenda de pesquisa
indigenista dedicada ao professor, pesquisador e ativista
indigenista, Marcos Antonio Braga de Freitas que
precocemente faleceu no contexto da pandemia da
COVID-19. O livro foi elaborado como uma coletânea de
estudos indigenistas no Brasil com base em contribuições
desenvolvidas por um conjunto diversificado de
pesquisadores no país. A conjugação de um seleto grupo de
dezesseis pesquisadores, incluindo o próprio professor
Marcos Antonio Braga de Freitas, propiciou a materialização
de oito capítulos que discutem importantes temáticas
indígenas no Brasil por meio de estudos que refletem o
estado da arte empírico-científico no Brasil, preenchendo um
espaço subsidiário de construção do campo epistêmico
indigenista no país. A proposta implícita nesta obra tem no
paradigma eclético o fundamento para a valorização da
pluralidade teórica e metodológica, sendo este livro
construído por meio de um trabalho coletivo de
pesquisadoras e pesquisadores de distintas formações
acadêmicas e expertises, o que repercutiu em uma rica
oportunidade para explorar as fronteiras teórico-empíricas do
campo de estudos indigenistas. O objetivo da presente obra
é apresentar uma coletânea de estudos teóricos-empíricos
sobre a conjuntural situação brasileira dos povos indígenas
de modo a caracterizar determinadas agendas estratégicas,
bem como as riquezas e dilemas enfrentados por estes
povos originários na temporalidade contemporânea,
propiciando assim um canal de vocalização dos próprios
sujeitos e de suas subjetividades frente à realidade.
Caracterizada por uma natureza exploratória, descritiva e
explicativa quanto aos fins e uma abordagem qualitativa, esta
obra foi estruturada pela conjugação de uma lógica
convergente no uso do método dedutivo a fim de possibilitar
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indigenista, abordando assim uma série de temas que vão do
plano teórico até o plano empírico da realidade material. Com
base nas discussões, por meio de uma didática abordagem e
uma fluida linguagem, este livro é uma homenagem à pessoa
do professor Marcos Antonio Braga de Freitas e ao seu
comprometimento público com o avanço das agendas
indigenistas, sendo indicado a um potencial amplo público
leitor, corroborando teórica e conceitualmente para a
produção de novas informações e conhecimentos, a partir de
estudos representativos que podem potencializar novas
apreensões sobre as oportunidades e desafios dos povos
indígenas.

A busca constante pela excelência e representa o
compromisso com o crescimento, a evolução e,
principalmente, com a atitude de inovar, captar as
tendências e transformá-las em realidade.
Excelência no Secretariado traduz o perfil do atual
profissional de secretariado, que tem consciência da
sua importância no cenário corporativo e sabe da
necessidade do contínuo aprendizado, de forma
compatível com as demandas do mercado
globalizado e dos desafios presentes no cotidiano. O
livro conta com profissionais atuantes da categoria,
de mestres da educação e da capacitação,
representantes das entidades de classe e de
importantes consultores, que aderiram ao objetivo
de elaborar uma obra singular, para orgulho do
Secretariado e de todos que ostentam a sua
bandeira com profissionalismo e paixão.
Brasil interculturallíngua
e cultura brasileira para
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estrangeiros : ciclo básico - níveis 1 e 2Brasil
interculturallíngua e cultura brasileira para
estrangeiros : ciclo avançado - níveis 5 e 6Brasil
interculturallíngua e cultura brasileira para
estrangeiros : ciclo básico texto - níveis 1 e 2Brasil
interculturallíngua e cultura brasileira para
estrangeiros : ciclo intermediario texto - níveis 3 e
4Brasil interculturallíngua e cultura brasileira para
estrangeiros : ciclo superior avançado texto - níveis
7 e 8Brasil interculturallíngua e cultura brasileira
para estrangeiros : ciclo intermediário - níveis 3 e
4Brasil interculturallíngua e cultura brasileira para
estrangeiros : ciclo intermediário - níveis 3 e 4Língua
E Cultura InglesaIESDE BRASIL SAContacto
interlingüístico e intercultural en el mundo hispano
(vol. 1)Universitat de ValènciaEnsino de Português
do Brasil para estrangeirosWak
As palavras fortes de Daniel Munduruku refletem
pedaços de um caminho que encontrei ao caminhar
pelas estradas da formação de professores. O
traçado dessa estrada percorrida se entrecruza com
muitas outras, que se sobrepõem, se bifurcam,
desviam e tornam a encontrar-se. E, assim como
Munduruku, muitas vezes me pergunto se o
caminho que faço ao caminhar foi inventado por
alguém, ou se sou a única responsável por ele. Não
sei responder com precisão, mas talvez isso não
seja o mais importante, porque o que realmente
importa, são os encontros, desvios, bifurcações e
Page 15/16

Download File PDF Brasil Intercultural Lingua E
Cultura Brasileira Para Estrangeiros Livro De
Exercicios Niveis 1 E 2
reencontros que esse caminhar me possibilita. E foi
a autora desse livro, que antes de ser livro foi uma
pesquisa de mestrado, quem me possibilitou tomar
outros caminhos, desviar os olhares e conhecer
outro universo. Sua inquietude e inconformidade
diante da abordagem da temática da educação
escolar indígena no último semestre do curso de
Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe,
resultou nas reflexões sobre a formação do
Pedagogo para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Indígena, na Universidade Federal de
Sergipe.
Neste livro, o leitor acompanha o esforço
empreendido pela autora no resgate e preservação
da língua chiquitano no Brasil, e suas ações para
que o Chiquitano não fique restrito à memória dos
anciões, mas que volte a ser utilizado por sua
comunidade. Pois resgatar uma língua é mais que
registrar sua fonética e ortografia, é trazer de volta à
vida a identidade e visão de mundo de seu povo.
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