Missão de trabalho de pesquisadores da Faculdade de Letras da UFG na
Università “Gabriele d’Annunzio” - Chieti-Pescara, em Pescara - Itália

Membros da equipe de pesquisadores do Programa de Pós-graduação em Letras e
Linguística, do Laboratório de Pesquisa em Linguística da Faculdade de Letras da UFG
e pesquisadores do projeto “Rede de Estudos de Língua Portuguesa ao Redor do
Mundo: O português brasileiro em contexto italiano” (Processo 460859/2014-5/CNPq),
coordenado pela Profa. Dra. Vânia Cristina Casseb Galvão,

estarão em visita no

período de 19 a 23 de outubro de 2017, ao Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture
Moderne da Università “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara, na cidade de Pescara,
Itália. Nossa anfitriã na Unichieti é a PhD. Kátia de Abreu Chulata, professora e
pesquisadora de Lingua e de Literatura brasileiras e vice coordenadora da Rede.
Esse projeto integra um conjunto articulado de projetos, o "Rede de estudos da língua
portuguesa ao redor do mundo", organizado a partir de ações delineadas no âmbito do
SIMELP - Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa -, evento surgido no
Brasil e que tem por finalidades básicas congregar estudiosos em torno da temática
língua portuguesa e promover essa língua em seu potencial de interação internacional. A
Rede vincula um grupo de pesquisadores e alunos de pós-graduação e de graduação de
instituições de ensino superior sediadas no Brasil, em Portugal, na Itália, em Cabo
Verde e em Macau. Mais especificamente, este subprojeto enfoca o Português
contemporâneo falado em Goiás, reconhecendo-o como um exemplar da efervescência
do português brasileiro como língua de interação global. Estão em evidência a língua e a
cultura brasileira, especialmente, em sua manifestação na variedade do português falada
no Brasil. Tem-se como parâmetro de ensino e pesquisa a manifestação da cultura e da
identidade brasileira visíveis no espaço geopolítico do estado de Goiás e no uso da
língua por falantes de Goiânia e da Cidade de Goiás, 1ª capital do Estado. Trata-se de
uma proposta que pretende contribuir para a difusão e a valorização do português
brasileiro em contexto italiano, um dos países em que mais cresce o interesse pelo
português brasileiro. Um dos princípios desse projeto parte da compreensão de que
resultados de descrições linguísticas são fomentadores de ações de ensino do português
brasileiro em contexto italiano seja como língua estrangeira, língua adiciona, língua de
acolhimento, língua de herança etc.

Além da coordenadora, fazem parte da equipe os Profs. Drs. Eliane Marquez da Fonseca
Fernandes, Sinval Martins de Sousa Filho e Tânia Ferreira Rezende. As seguintes
atividades estão previstas para a equipe nesse período:
- Assinatura do convênio de cooperação internacional UFG/Unichieti.
- Visitas técnicas às salas de ensino de português brasileiro do Dipartimento di Lingue,
Letterature e Culture Moderne.
- Participação como membro da comissão organizadora do I Encontro Internacional da
Rede de Estudos da Língua Portuguesa ao Redor do Mundo: resultados, desafios e
possibilidades".
- Ministração de seminários no âmbito do I Encontro Internacional da Rede de Estudos
da Língua Portuguesa ao Redor do Mundo e do I Encontro da Associazione di Studi di
Lingua Portoghese (ASLP): esperando o V Encontro da Imigração Brasileira na
Europa/2018”, que serão realizados nesta universidade no período de 19 a 20 de outubro
de 2017. A ASLP é presidida pelo PhD. Gian Luigi De Rosa, da Università Del
Salento, em Lecce, na Itália, também membro da Rede e coordenador do convênio de
cooperação internacional UFG/Unisalento.
De 15 a 18/10, a Profa. Vânia Casseb Galvão estará em visita ao Dipartimento Di
Filologia, Letteratura e Linguistica da Università di Pisa, também na Itália, ministrando
dois seminários sobre a gramática do português brasileiro, a convite da PhD Monica
Lupetti.
Toda a equipe estará também participando do VI Simpósio Mundial de Estudos de
Língua Portuguesa, em Santarém, Portugal, no período de 24 a 28 de outubro,
compondo
individuais.

mesas-redondas,

coordenando

simpósios

e apresentando trabalhos

