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"— Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes?

E ela lhes dirá

(É preciso dizer-lhes tudo de novo!)

Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam:

— O meu nome é ES-PE-RAN-ÇA…” 


Trecho de poema de Mário Quintana, em Nova Antologia 
Poética, Globo: São Paulo, 1998, pág. 118.


(Foto de Pântano do Sul, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. A foto de alta 
resolução retrata praia, mar, costa, areia, oceano, horizonte, nuvem, céu, barco 

com a palavra Esperança escrita. A imagem é liberada livre de copyrights sob 
Creative Commons CC0. Retirada de pxhere.com.). 
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Palavra do Presidente 

Caros colegas,

A AOTP deseja um bom ano novo aos seus membros! Que 2021 seja um ano de 
muito trabalho, muitos alunos e desenvolvimento pessoal e profissional tanto para quem 
ensina quanto para quem aprende a língua portuguesa nos Estados Unidos e no mundo.

Janeiro é o momento de renovar a anuidade da AOTP. Por favor, usem esta página 
para o fazer www.aotpsite.net/joinus. A organização não pode funcionar sem vocês, por 
isso, não deixem de se associar a nós. Em consideração aos tempos difíceis que 
atravessamos em 2020, o valor da anuidade é o mesmo. Por favor, juntem-se a nós!

É com grande satisfação que compartilho que a chamada de trabalhos para o X 
EMEP – Encontro Mundial sobre o Ensino de Português está aberta. As propostas de 
comunicação individual ou de mesa podem ser enviadas através da página do evento aqui 
https://www.emepsite.com/chamada-de-trabalhoscall-for-papers. O encontro estava 
programado para ser realizado na Harvard University, mas a universidade não garante que 
vai ter as condições para abrir o campus este verão devido ao caráter imprevisível da 
pandemia. Assim, a AOTP decidiu que, a exemplo do ano passado, o próximo encontro será 
também realizado online, e em 2022 consideraremos então fazer o encontro em Cambridge, 
MA. Informo ainda que reduzimos o preço da inscrição dos palestrantes em 25% e a 
participação com certificação é gratuita para os membros da AOTP com a anuidade em dia.

O PLJ – Portuguese Language Journal #14 está agora disponível gratuitamente 
online e pode ser consultado nesta página: https://www.portugueselanguagejournal.com/
plj-14-fall-2020. Muito obrigado à Professora Eugênia Fernandes da University of California, 
Davis, pelo excelente trabalho que fez na edição desta edição. A chamada de trabalho para 
o PLJ – Portuguese Language Journal está sempre aberta, mas para serem considerados 
para o #15, os artigos devem ser enviados até 30 de abril de 2021. Para mais informações, 
consultem esta página: https://www.portugueselanguagejournal.com/call-for-papers.
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Portuguesa nos EUA" e com a participação de Michelle De Paula, Valéria Sasser (ex-
representante da AOTP), Silvia Juhas, Ana Lúcia Lico (ex-representante da AOTP), Anete 
Arslanian (cofundadora e atual vice-presidente da AOTP e sua anterior presidente), e Luis 
Gonçalves (presidente da AOTP). Este painel foi gravado e não percam a oportunidade de 
acompanhar a discussão deste tema tão importante! Podem ver o vídeo aqui https://
www.facebook.com/204043699781768/videos/273710654068872/ ou aqui https://youtu.be/
RIv7w0FpnrU.

Finalmente, compartilho com vocês algumas das atividades que estamos a organizar 
para 2021: depois do sucesso do ano passado, vamos realizar a segunda edição da 
Competição Nacional da AOTP, que entregará a premiação em novembro; vamos reativar a 
série de webinários gratuitos para os membros da AOTP com colegas que realizam trabalho 
inovador no ensino de português ao redor do mundo; em outubro vamos realizar online o III 
Simpósio de Português como Língua de Herança; este verão vamos oferecer um instituto 
de liderança para colegas com interesse nas melhores práticas para conceber, manter e 
expandir programas de português ao nível comunitário, ensino secundário e superior; e, 
finalmente, a AOTP está a dar os primeiros passos para organizar um congresso 
internacional de associações de português online, com a colaboração confirmada da 
Canadian Association of Teachers of Portuguese (CATPor), The Association of Teachers and 
Researchers of Portuguese Language in the UK (TROPO-UK), Associação Mineira de 

Professores de Português - Língua Estrangeira (AMPPLIE), 
Asociación de Profesores de Portugués como Lengua Extranjera de 
Perú (APPLE-PE), Associação de Docentes de Português na Galiza 
(DPG), da Asociación de Profesores de Lengua Portuguesa en 
España (APLEPES), da Asociación Argentina de Profesores de 
Portugués (AAPP) e da Associação de Professores de Português para 
Estrangeiros do Rio de Janeiro (APLE-RJ).

Esperamos contar com o seu apoio em 2021! 

Um grande abraço,

Luis Gonçalves
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É hora de RENOVAR a sua anuidade! 

Acesse https://www.aotpsite.net/
joinus e mantenha todos os seus 
benefícios de membro da AOTP 
para o ano de 2021. 
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Alguns benefícios do Associado são: 

• Edições do Boletim da AOTP (disponível on-line); 

• Participação grátis no EMEP como ouvinte; 

• Taxas de inscrição reduzidas para apresentar no EMEP; 

• Elegibilidade para se candidatar e votar em qualquer posição da diretoria e do 
Conselho Consultivo; 

• Taxas de inscrição grátis ou reduzidas para as ações de formação regionais e ações 
de formação virtuais da AOTP; 

• Uma cópia anual da nossa publicação profissional; 

• Acesso à lista de empregos (disponível on-line); 

• Preços reduzidos nos produtos e eventos 
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Portuguese Language Journal 
#14: Confira nossa primeira 
edição open source! 

O volume 14 do PLJ - Portuguese Language Journal, edição 
de Fall 2014, está disponível no site https://
www.portugueselanguagejournal.com/plj-14-fall-2020. A 
última edição conta com seis artigos inéditos além de uma 
resenha. Confira! 

A próxima Call for Papers será anunciada em breve, com 
prazo para submissões no dia 30 de abril. Programe-se! Mais 
informações em https://
www.portugueselanguagejournal.com/. 

Revista Portuguesa 
de Línguística 

Uma nova edição da Revista 
da Associação Portuguesa 
de Linguística está 
publicada. Acesse no link 
https://cutt.ly/ajaNSIP.   

Revista da 
Associação 
Brasileira de 
Linguística: Dossiê 

Temático sobre  
Avaliação do 
Português como 
Língua Adicional 

Acesse o dossiê temático da 
Revista da ABRALIN sobre 
Avaliação do Português 
como Língua Adicional no 
Link: https://
revista.abralin.org/
index.php/abralin/article/
view/1788?.

POR DENTRO DOS EVENTOS 
Publicações | Chamadas em Aberto | Conferências
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Save the date! O nosso próximo 
EMEP, o X Encontro Mundial 
sobre o Ensino de Português, vai 
ser realizado em formato  virtual 
nos dias 6 e 7 de agosto de 2021.

O EMEP  reúne  professores 
de português como língua materna 
e n ã o - m a t e r n a  d e  t o d o o 

mundo, para um diálogo colaborativo e cooperativo em que todos aprendem com as 
experiências uns dos outros. Este encontro é sempre um espaço de inovação onde se 
apresentam e discutem projetos, materiais e  novas estratégias de ensino e 
aprendizagem de português pelo mundo afora  que têm grande impacto na nossa 
atividade.

Os palestrantes do X EMEP terão a oportunidade de ver as suas comunicações 
publicadas pelo Portuguese Language Journal, ou em livro, depois de submetidas 
sem identificação e serem aprovadas por avaliadores anónimos.

Inscreva-se diretamente no site da AOPT. Este ano o valor será 25% menor! 
Para mais informações, contate-nos diretamente pelo email info@emepsite.com.

Datas importantes: 

15 de fevereiro prazo para enviar propostas  
15 de março envio da confirmação da aceitação das propostas 
15 de abril prazo para os autores aprovados se inscreverem na 

conferência 
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LANÇAMENTO DE LIVROS 

  Lusofonia em Debate 

O livro Lusofonia em Debate é organizado 
pelos professores Silvia Ines Coneglian 
Carilho de Vasconcelos e Fábio Marques de 
Souza e conta com onze capítulos que tratam 
sobre a língua portuguesa sob diferentes 
vertentes. 

A Língua Portuguesa em Contexto 
Internacional: Um Guia para 
Professores 

O livro de Eugênia Fernandes trata do Português 
enquanto língua global e permite que o leitor 
tenha uma visão ampla das possibilidades de 
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Vamos Juntos (as): Curso de 
Português como Língua de 
Acolhimento 

O livro Vamos juntos(as) é o primeiro de uma coleção 
voltada para o público de migrantes e refugiados no 
Brasil. A coleção é organizada pelos professores Ana 
Cecília Cossi Bizon e Leandro Alvez Diniz. O material 
pode ser acessado gratuitamente no link https://
www.nepo.unicamp.br/publicacoes/
_vamosjuntos.php 
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EVENTOS
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1. Como você vê a contribuição da publicação de seus livros 
com a Clémence Jouët-Pastré, como Ponto de Encontro, 
para mudar a perspectiva do ensino do português nos 
EUA?

Em primeiro lugar, Ponto de Encontro foi um trabalho de 

equipe. Somos cinco autoras: Clémence Jouët-Pastré, Anna 

A professora doutora Patrícia Sobral concedeu uma entrevista à nossa tesoureira Beatriz 
Cariello e falou sobre suas contribuições para a área e sua relação de amizade e trabalho 
com a querida professora Clémence. Patrícia é Senior Lecturer em Português e Estudos 
Brasileiros na Brown University e recebeu o Prêmio Doutora Clémence Jouët-Pastré de 
Incentivo à Língua Portuguesa em 2020. 

Entrevista com Patrícia Sobral, vencedora do 
prêmio Doutora Clémence Jouët-Pastré 2020
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Klobucka, Amélia Hutchinson, Luci de Biaji Moreira e eu. 

Teria sido impossível publicar a primeira e segunda edições 

sem essa equipe maravilhosa. Foi um trabalho que nos deu 

muita alegria, pois a publicação do livro Ponto de Encontro 

ofereceu e oferece aos estudantes e às estudantes um 

programa completo. O livro teve e continua tendo um longo 

alcance. Clémence e eu somos co-autoras de mais dois livros, 

um dos quais, Mapeando a Língua Portuguesa Através das 

Artes, é um livro intermediário que propõe a arte como meio 

de entender uma cultura e continuar aprendendo português. 

A publicação de livros especificamente voltados para a língua 

portuguesa ajudou a desenvolver a nossa língua nos Estados 

Unidos. Materiais de alta qualidade ajudam a atrair 

estudantes para os cursos de português, como também 

fornecem aos professores empolgantes ferramentas de 

ensino.

2. Quais são os desafios e as oportunidades que o professor de 
língua portuguesa nos EUA atualmente encontra em 
comparação com o panorama da área no início de sua 
carreira?

Uma pergunta difícil de responder. Creio que quando eu 

terminei o meu Ph.D. na Brown em 1997, não havia naquela 

altura muitas oportunidades de ensino nas universidades, no 

entanto as oportunidades foram aparecendo e o português foi 

se expandindo. Como disse antes, creio que Ponto de 

Encontro fez parte desta expansão, pois a partir da 

publicação de mais textos destinados a estudantes de 

português, os professores e as professoras tinham acesso a 

materiais e não
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precisavam sair caçando material todos os semestres. Acho 

que os estudantes e as estudantes que começam a estudar 

português continuam: se apaixonam pelas culturas lusófonas 

e querem saber mais, e, quando possível, viajam para o Brasil, 

Moçambique, Portugal, Angola, etc. O estudo das línguas, 

entretanto, existe dentro de um contexto maior e está 

atrelado às forças econômicas, políticas e sociais do 

momento, portanto o português, assim como outras línguas, 

depende de uma série de fatores locais e mundiais.

3. Qual é uma das memórias mais vivas que você guarda 
da Professora Clémence e que pode inspirar outros 
professores de Língua Portuguesa?

Tenho tantas memórias da Clémence! Selecionar apenas 

uma não é fácil. O que me impressionava era que a 

Clémence nunca parava. Ela se envolvia em tudo 

relacionado ao ensino de português. Clémence era 

polivalente: ela ensinava, supervisionava estudantes de 

pós-graduação, dava palestras, escrevia ensaios e livros e 

organizava conferências, etc.

Clémence era tenaz, detalhista e perfeccionista. Ela 

tinha uma paixão visível pelo português, pela língua e todas as 

suas possibilidades. Clémence se desfazia para explicar um 

ponto gramatical e nas palavras da Clémence esse ponto 

gramatical se tornava belo. É preciso ter paixão e criatividade 

para ensinar uma língua. Clémence tinha ambas essas 

qualidades. Era emocionante vê-la em sala de aula e ela 

passava essa emoção para os estudantes. A sua paixão servia 

de inspiração para todos.

Quem quiser assistir o anúncio do Prêmio 
apresentado por Anete Arslanian e Carlos 

Borges, pode acessar o vídeo no link:  
https://www.facebook.com/focusbrasilorg/

videos/305696154115133/. 
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4. Você faz um importante trabalho de formação pedagógica 
usando arte e literatura como abordagem para aquisição de 
segunda língua. Em que consiste este trabalho?

A integração das artes no ensino é uma abordagem que faz 

parte de todos os meus cursos. Essa integração é algo que os 

estudantes e as estudantes vivenciam na sala de aula e nos 

vários projetos que fazem ao longo de cada semestre. Alguns 

cursos são inteiramente voltados para essa integração, como, 

por exemplo, Performing Brazil: Theater, Language, and 

Culture, um curso que eu ensino desde 2005. Além de lerem 

quatro peças brasileiras, no final do semestre, os estudantes e 

as estudantes fazem parte do Festival de Peças de 10 Minutos 

em Português. Cada um escreve uma peça, dirige uma peça e 

participa como ator das peças dos outros. Este é apenas um 

exemplo de como a arte é integrada ao currículo e como 

todos se tornam artistas, neste caso através da produção de 

peças da autoria dos estudantes. A integração das artes no 

currículo dá aos estudantes oportunidades enriquecedoras e 

abre portas para o português e as culturas de língua 

portuguesa. Cada curso, dependendo do nível, tem vários 

projetos voltados às artes plásticas, ao teatro, à música, à 

escrita criativa, à fotografia e às artes digitais, por exemplo. 

Esses projetos estão relacionados às nossas discussões sobre a 

produção artística de países lusófonos e o que essa produção 

nos diz sobre a história, a política e a sociedade da cultura em 

questão. A arte permite entrar em contato direto com uma 

cultura e nos dá uma visão mais ampla e profunda dessa 

cultura. A sala de aula, portanto, se torna um espaço onde os 

estudantes podem dialogar com a produção artística das 
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culturas lusófonas e também criar individualmente ou em 

comunidade.

5. Você recebeu premiações importantes como Karen T. 
Romer for Excellence in Advising at Brown University, 
Sheridan Award for Distinguished Contributions to Teaching 
and Learning at Brown University e “Certificate of 
Distinction for Excellence in Teaching” at Harvard 
University. Como você vê a contribuição simbólica do prêmio 
Clémence Jouët-Pastré de Promoção da Língua Portuguesa, 
em específico para a área nos EUA?

Um prêmio, principalmente um prêmio com o nome da 

Clémence, uma profissional que fez de tudo para a difusão da 

língua portuguesa nos Estados Unidos, dá visibilidade à nossa 

língua e ao nosso trabalho como professores da língua 

portuguesa e das culturas lusófonas. Esse prêmio vai 

energizar e valorizar o trabalho de profissionais que têm 

trabalhado incansavelmente para o desenvolvimento do 

português nos Estados Unidos. Sei que há pessoas 

merecedoras deste prêmio espalhadas pelo país. Estou grata 

por ser a primeira pessoa a receber este prêmio – é

uma grande honra. Que a paixão da Clémence reconhecida 

pelo prêmio nos incentive a alcançar ainda mais estudantes, 

de modo mais eficaz, com a dedicação igual à dela, 

partilhando com eles a língua e as culturas que a Clémence 

promovia rigorosamente e com amor.
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Coordenação do Boletim: Bruna Sommer-Farias 

Revisão Final: Direção AOTP 

As fotos foram concedidas pelos autores ou disponibilizadas em plataformas livres de 
direitos autorais como Pixabay e Pexels. 

Contact us!  
American Organization Of Teachers Of Portuguese, AOTP 

PO BOX 281 
Roosevelt, NJ 08555 

 
info@aotpsite.net

 
Join us and become a member! 

https://www.aotpsite.net/joinus  


