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Políticas Linguísticas em Português (2018) inclui capítulos sobre as políticas internas 
de oito países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa – Angola, Brasil, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste – e 
de um território autónomo – Macau – e sobre as políticas externas da língua 
portuguesa de dois países – Brasil e Portugal –, ao longo das últimas décadas do 
século XX e dos primeiros anos do século XXI. Trata-se de onze textos originais, da 
autoria de catorze especialistas originários ou a trabalhar em nove países de África, 
América, Ásia e Europa. 

Mão na massa... preparatório para o Exame Celpe-Bras (2019) foi elaborado 
pensando na formação de um cidadão crítico para (inter)agir em português. Tem 
como público-alvo estrangeiros com nível intermediário de português, uma vez que 
objetiva, primeiramente, proporcionar o aprimoramento da proficiência em 
português como língua estrangeira para um bom desempenho em exames de 
certificação como o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 
Estrangeiros (Celpe-Bras). Assim, o material foi elaborado pensando nos 
estrangeiros que desejam atingir um nível de excelência no uso da língua portuguesa 
no Exame Celpe-Bras e, consequentemente, na vida real. 

Língua de acolhimento: experiências no Brasil e no mundo (2019) tem capítulos 
escritos por professoras atuando em diferentes universidades públicas e privadas – 
UFRGS, PUCRS, UFPR, UFFS, UFMG, UNIR e UFRR – em lugares que concentram um 
grande número de imigrantes e refugiados no Brasil, assim como também apresenta 
a contribuição de colegas que atuam na área de ensino de língua de acolhimento e 
formam docentes nessa área em países que vêm recebendo um grande número de 
imigrantes e refugiados no exterior, como é o caso da Alemanha, Grécia, Finlândia e 
do Chile. 

 

Como compreender a circulação das línguas e dos corpos no mundo contemporâneo, 
em especial na América Latina? Como aprofundar o conhecimento sobre os fluxos 
migratórios a partir de seus desdobramentos subjetivos, cognoscitivos, 
interpessoais? Como construir um habitat intercultural tendo por base os 
intercâmbios e negociações de sentido incluídos no ensino-aprendizagem das línguas 
adicionais? Em Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais em Foco (2019), 
encontram-se algumas respostas e muitas problematizações que permitem ampliar 
o debate e localizá-lo dentro das salas de aula, no espaço da interação e dos 
tensionamentos que perpassam todo ambiente de diversidade. 
 


