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IMIGRAÇÕES LUSÓFONAS E CONTRIBUIÇÕES 
LINGUÍSTICO-AFIRMATIVAS NA JURISDIÇÃO DO 

LEITORADO BRASILEIRO EM DAVIS 
 

LUSOPHONE IMMIGRATIONS AND LINGUISTIC 
AFFIRMATIVE CONTRIBUTIONS IN THE 

JURISDICTION OF THE BRAZILIAN LECTURESHIP IN 
DAVIS 

 
 

Eugênia Magnólia da Silva Fernandes1 
 
 

RESUMO: A imigração portuguesa na Califórnia no século XIX somada à imigração brasileira no final do 

século XX trouxe um contexto lusófono representativo para o estado. As comunidades lusófonas hoje 

integram mais de duzentos mil falantes de língua portuguesa na jurisdição do Consulado Brasileiro de São 

Francisco. Para criar ações afirmativas à língua portuguesa, instituições de ensino básico e superior buscam 

estratégias educacionais, como a instauração de programas luso-brasileiros. O Leitorado brasileiro na 

Universidade da Califórnia, Davis (UCD), é um exemplo de estratégia afirmativa de difusão e reafirmação da 

língua, que conta com um público significativo de falantes português como língua de herança em contexto 

acadêmico. Procura-se reconhecer aqui os esforços da comunidade e da UCD na jurisdição para a promoção 

do português como língua internacional, bem como relatar a experiência de sucesso do leitorado brasileiro na 

instituição. 

 
 
PALAVRAS-CHAVE: Português como língua internacional; imigração lusófona; Ensino de português na 

Califórnia; Leitorado brasileiro. 

 
 
ABSTRACT: The Portuguese immigration to California in the 19th century added to the Brazilian 

immigration in the end of the 20th century brought a representative Lusophone context to the state. Today 

Lusophone communities integrate more than two hundred thousand Portuguese speakers in the jurisdiction 

of the Brazilian Consulate in San Francisco. To create affirmative actions to the language, educational 

institutions seek for educational strategies, as the establishment of Luso-Brazilian studies programs. The 

 
1 Leitora de língua portuguesa na Universidade da Califórnia, Davis, e doutora em Teoria e Análise 

Linguística pela Universidade de Brasília. esfernandes@ucdavis.edu 
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Brazilian Lectureship at University of California, Davis (UCD), is an example of affirmative strategy to 

diffuse the language, once there is a significant number of heritage language speakers of Portuguese in the 

academic context. This work aims to recognize the efforts of the community and of the UCD in the 

jurisdiction to promote Portuguese as an international language, as well as to report the successful experience 

of the Brazilian lectureship at the institution. 

 
 
KEYWORDS: Portuguese as international language; Lusophone immigration; Portuguese teaching in 

California; Brazilian lectureship. 

 
 

1. O português na Califórnia: o processo imigratório da lusofonia pré 

contemporânea 

 
Desde o século XV, os portugueses começaram um processo exploratório 

passando pelos continentes asiático, africano e americano e deixando vestígios linguísticos 

em seus trajetos. Um dos espaços geográficos explorados é o arquipélago dos Açores, 

território português desde o século XV que, bem distante da capital do país, está em meio 

ao Oceano Atlântico. Na tentativa de encontrar melhores condições de vida, açorianos 

emigraram continuamente de suas ilhas em direção aos Estados Unidos da América ainda 

em meados do século XIX. O resultado do processo foi a presença portuguesa tanto na 

Costa Oeste, quanto na Costa Leste dos Estados Unidos da América. O primeiro estado-

refúgio da imigração açoriana foi a Califórnia, que recebeu imigrantes em fluxo 

considerável até a década de 1980. Com uma imigração consideravelmente recente, é 

possível encontrar marcas da cultura açoriana em vários condados da Califórnia. O Censo 

estadunidense de 2000 aponta que, no que tange à ancestralidade, 1% da população 

californiana é de origem portuguesa, porcentagem pequena perto das outras comunidades 

oriundas de processo imigratório. No contexto nacional, ainda no Censo de 2000, apenas 

0,5% dos estadunidenses tinham ancestralidade declaradamente portuguesa. 

A primeira imigração de fato portuguesa à Califórnia aconteceu no início da Corrida 

do Ouro, em 1849. No início do século XX, o número de imigrantes decresceu 

consideravelmente até que, em 1958, os açorianos voltaram a imigrar para a Califórnia 

(Dias, 2009). Depois da década de 1980, não foram documentados outros processos 



Fernandes, Eugênia. Imigrações lusófonas e contribuições linguístico-afirmativas na jurisdição do 
leitorado brasileiro em Davis (Lusophone immigrations and linguistic-affirmative contributions 
from the Brazilian lectureship to the jurisdiction of Davis.) In: Everton Vargas, Bruna 
Morelo & Fernanda Kraemer (Orgs.) Ensino e aprendizagem de língua portuguesa e cultura 
brasileira pelo mundo: experiências do Programa de Leitorado do Brasil (Teaching and learning 
Portuguese around the world: experiences of the Brazilian Lectureship Program.) 
Roosevelt, New Jersey: Boa Vista Press, V.1, pp. 188-201, 2018. Chapter. 
 

 
imigratórios massivos para o estado. Do início da imigração no século XIX até as décadas 

finais do século XX, a causa imigratória açoriana permaneceu a mesma:  as baixas atividade 

econômica e mobilidade social no arquipélago. Como a agricultura, a criação de gado e a 

produção de laticínios eram a base econômica familiar ainda nos Açores, a herança das 

formas de trabalho foi mantida na nova região em que os açorianos se instalaram. Na 

tabela 1, é possível reconhecer o processo migratório a ocorrer na década de 1980: 

 

 
1870 1900 1930 1960 1978 

A Califórnia 3.435 15,583 99.194 97.489 21.261 

Os Estados Unidos 7.649 48.099 278.726 277.402 122.330 

Tabela 1: População portuguesa, anos 1870-1978 (Santos, 2005). 

 

Após chegar à Califórnia de navio, a população açoriana se instalou 

majoritariamente na região da Baía de São Francisco. Houve ainda comunidades envolvidas 

com produção pesqueira no sul da Califórnia, como em San Diego. Dias (2009) afirma que 

70% da população de origem portuguesa na Califórnia vem do arquipélago dos Açores – 

também houve imigração proveniente das ilhas da Madeira –,  mas, antes disso, muitos 

também passaram e habitaram o estado do Havaí.  Na Califórnia, a presença portuguesa 

está majoritariamente no condado de Sacramento e na área do Vale Central, onde ainda 

trabalham com a produção de leite e derivados. 

Após a década de 1980, a imigração portuguesa foi significativamente reduzida nos 

Estados Unidos. Entre 1991 e1998, reduziu-se a uma média de 20.436 pessoas cada ano. 

De acordo com o  Censo estadunidense de 2000, a população de origem portuguesa no 

país era de 330.974 pessoas.  

O processo de imigração e instalação de açorianos no território estadunidense 

obteve grande êxito também devido à integração da comunidade. Até os dias de hoje, há 

um sentimento de orgulho nacional e reafirmação cultural muito forte entre as famílias 

portuguesas, como se pode notar nas sociedades, uniões e fraternidades com vistas à 
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cultura nacional. Anualmente, são promovidas comemorações às festividades portuguesas, 

como, por exemplo, A Festa do Espírito Santo, que é aberta ao público e não restrita a 

portugueses-americanos.  

Embora haja espaço para as festividades, educação e ações afirmativas não 

ganharam o seu merecido espaço no processo imigratório português, uma vez que grande 

parte dos imigrantes era analfabeta. Ensinar a língua portuguesa escrita à primeira geração 

de portugueses-estadunidenses era um desafio. Tanto a segunda quanto a terceira geração 

desses indivíduos apresentam dificuldades com habilidades linguísticas de leitura e escrita 

relacionadas à língua portuguesa. Na maioria das famílias, a terceira geração já não tem 

falantes da língua como herança (Williams, 1982). Dias (2009) afirma que havia ainda 

poucos, programas bilíngues na Califórnia, mas que esses entraram em processo de 

extinção pela falta de participantes. 

 A lusofonia na Califórnia ganhou mais corpo com a imigração brasileira na região. 

A comunidade brasileira ali instalada é, entretanto, recente. Após a última onda de 

imigração portuguesa no estado, pouco a pouco brasileiros também chegaram à região. 

Não há, entretanto, organizações comunitárias passíveis de comparação às organizações 

portuguesas. A busca por melhores condições de vida também foi o fator-causa do 

movimento imigratório.  

De acordo com Sasser (2012), a comunidade brasileira na Costa Oeste dos Estados 

Unidos (menciona-se aqui os estados de Washington, Oregon e Califórnia) é formada por 

três grupos: indivíduos que iniciaram o processo imigratório por motivos acadêmicos, com 

curso superior e domínio da língua inglesa; profissionais de tecnologia voltados ao mercado 

de trabalho do Vale do Silício e trabalhadores não especializados, a maioria na região. Esse 

último grupo apresenta uma quantidade massiva de imigrantes indocumentados2 ou em 

processo de regularização. Trabalham como babás, faxineiros, entregadores, operários da 

construção civil e outras profissões não especializadas. O último grupo majoritariamente 

 
2 Adota-se aqui a terminologia de Elie Wiesel ganhador do prêmio Nobel da Paz de 1986. Em uma entrevista 
à CNN (Garcia, 2012) Wiesel disse “No human being is illegal”, “Nenhum ser humano é ilegal”. Assim, estar em 
um país estrangeiro sem a documentação requerida por ele para a permanência pode ser um desrespeito às 
normas civis, mas não é um crime.  
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não domina a língua local no momento da chegada ao país e possui baixo nível 

educacional.  

 Sasser (2012) indica ainda que a forma de integração social do grupo de 

trabalhadores não especializados está voltada às entidades religiosas. Líderes religiosos são, 

geralmente, também líderes comunitários. O maior período de entrada desses imigrantes na 

Califórnia, especificamente, foi entre 2003 e 2005, ainda pela fronteira do México, que 

naquele momento não exigia visto a brasileiros. 

O Consulado Brasileiro de São Francisco afirma que ainda que não haja um 

número oficial, estima-se que aproximadamente 100.000 brasileiros vivam sob sua 

jurisdição, que abrange o norte da Califórnia e os estados de Washington, Oregon e Alaska. 

É importante ressaltar que o fato de haver indocumentados dificulta esta análise. Do 

número extraoficial, estima-se ainda que 54.700 brasileiros tenham nascido em território 

estadunidense e provavelmente tenham a língua portuguesa como língua de herança.  

 No que diz respeito à formação acadêmica dos filhos desses imigrantes, a Califórnia 

permite que, ainda que indocumentados, os filhos desses brasileiros cursem o equivalente 

ao Ensino Médio nas escolas locais. O grande empecilho é entrar em universidades ou 

faculdades. Aos brasileiros-americanos, o acesso à educação é mais possível.  

Distinguindo-se da realidade imigratória portuguesa, a comunidade brasileira em 

sua segunda geração ainda tem o hábito de falar a língua portuguesa em casa. Embora a 

geração mais nova tenha contato com o inglês fora do lar, grande parte dos brasileiros 

nascidos no estado da Califórnia compreende bem o português e tem interesse em mantê-

lo.  

 
 

2. O contexto da diáspora: O conselho de cidadãos de São Francisco e a formação 

continuada de professores 

 
A busca de brasileiros por melhores condições de vida em território estadunidense 

teve início ainda na década de 1960. A grande explosão imigratória para os Estados Unidos 

ocorreu nos anos 2000. Pela quantidade elevada de imigrantes concentrados em 
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determinadas regiões como a Costa Leste, percebe-se que a organização comunitária tem 

grandes efeitos representativos para os indivíduos que ali habitam.  

 A integração entre os grupos de imigrantes brasileiros na Califórnia é diferente dos 

grupos da Costa Leste. Ainda que o número extraoficial de brasileiros seja relativamente 

elevado, especialmente nas cidades de Los Angeles e São Francisco, a integração dos 

grupos é ainda restrita. Como mencionado por Sasser (2012), o Censo americano não exibe 

delimitações entre os grupos de imigrantes da América Central e do Sul, generalizando-os 

como latinos, denominação com a qual a comunidade brasileira não se identifica. Ainda 

que não seja possível delimitar quantos brasileiros há na Califórnia, mesmo 

indocumentados, o Censo os inclui nos 68,5% de latinos que vivem no estado. 

 A motivação aos brasileiros que imigram à Califórnia envolve fatores como o clima, 

mais ameno no estado, oportunidades de trabalho na indústria cinematográfica, midiática 

ou tecnológica. Embora o custo de vida seja altamente elevado em comparação a outros 

estados, Sasser (2012) aponta ainda que os imigrantes são majoritariamente oriundos dos 

estados brasileiros de Goiás, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. 

 No estado da Califórnia, o Consulado Brasileiro de São Francisco conta com um 

Conselho de Cidadãos empenhado no alcance da população local. Formado por brasileiros 

de diversos setores e portal de voz da comunidade local, o Conselho se reúne 

periodicamente no espaço consular para debater temas como o serviço consular, políticas 

de integração a brasileiros no exterior e temas de interesse da comunidade. A ideia é 

aproximar membros da comunidade e informá-los acerca de seus direitos e oportunidades.  

Uma das iniciativas mais proeminentes do Conselho de Cidadãos é a promoção e a 

afirmação da língua portuguesa como língua de herança à população local. Sasser (2012) 

afirma que as reuniões entre os membros do Conselho abordam majoritariamente o tema 

imigração, mas logo em segundo lugar está o tema língua portuguesa. As queixas estão na 

baixa promoção da língua, que pouco ganha relevância nos departamentos de língua ou 

literatura.   

 A população local tem unido esforços para a promoção da língua aos pequenos 

brasileiros nascidos no estado da Califórnia. Um exemplo é o projeto Contadores de 
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Estórias, criado em 2003 com o objetivo de mostrar às crianças a imensidão da cultura e da 

literatura brasileiras em encontros periódicos e também a fundação do IBEC (Instituto 

Brasileiro de Educação e Cultura), uma escola comunitária de língua portuguesa da Área da 

Baía. 

 Em tempos de internacionalização da língua portuguesa, infelizmente, as 

comunidades brasileira e portuguesa na região não interagem no trabalho de levar o 

português ao contexto mundial. Pensando em estratégias de internacionalizar essa língua e 

reafirmá-la à população brasileira local, o Conselho organiza programas de formação 

continuada de professores no Consulado de São Francisco. Na região, há professores com 

formação na área de língua portuguesa, mas que desconheciam ou desconhecem 

metodologias e abordagens para o ensino de português como língua de herança. A 

formação costumava ter apoio da DPLP (Divisão de Promoção da Língua Portuguesa) e se 

enquadrava  em seus projetos na diáspora.  

É preciso reconhecer todos as iniciativas dos cidadãos brasileiros engajados com a 

promoção da língua portuguesa na jurisdição. A Professora Valéria Sasser3, fortemente 

citada neste trabalho, é exemplo vivo de dedicação e motivação. Envolvida em todos os 

projetos consulares que envolvem o Conselho de Cidadãos e a difusão da língua 

portuguesa, a professora promove e executa projetos, muita vezes, sem iniciativas 

financeiras do governo brasileiro.  

A primeira discussão independente acerca do bilinguismo infantil na jurisdição 

aconteceu em junho 2010. Em seguida, foram organizadas oficinas de formação e 

aperfeiçoamento de professores com convidadas da Universidade de Harvard, em Boston. 

Essa em especial se embasou em estratégias de preservação da língua portuguesa por meio 

da discussão sobre letramento, educação de falantes de herança e bilinguismo. A iniciativa 

contou com o apoio do governo brasileiro no custeio do transporte das professoras.  

Outros projetos de formação continuada a professores de português como língua 

de herança foram realizados no Consulado no decorrer dos últimos cinco anos. O Primeiro 

 
3 À Professora Valéria Sasser, meus singelos agradecimentos por sua colaboração à comunidade e sua 

disponibilidade para a exposição de dados para este trabalho. 
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Curso POLH (Português como Língua de Herança), em 2011, foi organizado e financiado 

integralmente pela DPLP e pelo Consulado.  De 2010 até 2017, os esforços dos 

professores da jurisdição não se reduziram.  

A mais recente iniciativa é de agosto de 2017, quando as professoras Eugênia 

Fernandes, leitora e autora deste trabalho, Valeria Sasser e Tatiana Dutra e Mello 

organizaram a IV Formação de Professores da Costa Oeste dos Estados Unidos. Na 

ocasião, a leitora capacitou professores da região para que se empoderassem enquanto 

representantes da língua portuguesa. Mencionaram-se as oportunidades de trabalho para 

lusófonos na Califórnia, a demanda das instituições de ensino superior, o planejamento, a 

escolha dos materiais didáticos e as abordagens de para o ensino de línguas. Para essa 

última finalidade, traçou-se um percurso histórico das abordagens e dos métodos de 

ensino, do método audiolingual até o ensino de línguas sob a ótica da Teoria dos Sistemas 

Complexos, teoria mais atual para o ensino de línguas que considera o processo de 

aprendizagem por uma ótica dinâmica, sendo o contexto de ensino composto por 

elementos que, possuindo uma dinâmica entre si, criam um processo de considerável 

complexidade. Os professores participaram ativamente do encontro quando simularam 

planejamentos de aulas para fins específicos e, para isso, escolheram abordagens e a 

materiais adequados ao perfil dos aprendentes. Também houve um espaço para a análise da 

produção didática em língua portuguesa no contexto internacional. No encontro, 

professores e palestrantes refletiram sobre as abordagens usadas pelos livros didáticos e sua 

viabilidade para públicos específicos, como o ensino de português como língua de herança. 

São muitas as iniciativas que contemplam a língua portuguesa na jurisdição. Para 

ministrar formações e dar palestras, já foram convidadas professoras de outros estados 

americanos e países, como a Professora Edleise Mendes, da Universidade Federal da Bahia 

e a Professora Megwen Loveless, da Universidade de Tulany em Nova Orleans. A última 

mencionada teve sua participação custeada por recursos próprios da comunidade. 

 
 

3. A difusão da lusofonia no contexto educacional californiano: do sistema k-12 aos 

programas de pós-graduação 
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A amplitude das comunidades brasileira e portuguesa na Califórnia chamam a 

atenção para a necessidade de programas de ensino luso-brasileiros no estado. No ano de 

2017, as escolas que apresentam programas de língua portuguesa integram um grupo 

pequeno no estado. No Condado de Tulare, na região do Vale Central, é onde estão 

localizadas as escolas de maior relevância no ensino de língua portuguesa no que tange ao 

sistema K-12 (equivalente ao Ensino Fundamental e Médio no sistema educacional 

brasileiro). O português é uma opção linguística no condado tanto na Tulare Union High 

School, quanto na Tulare Western High School. Ainda no estado da Califórnia, na região norte-

central, o português é ofertado nas cidades de Los Baños, Hilmar e Turlock em escolas de 

ensino médio. Ainda em Hilmar, a Elim Elementary School também oferece aulas curriculares 

de língua portuguesa, mas voltadas ao Ensino Fundamental. O português é ensinado nas 

escolas mencionadas devido aos esforços comunitários principalmente oriundos das 

comunidades portuguesas.  

No nível superior, muitas universidades e faculdades possuem programas de língua 

portuguesa voltados a estudos luso-brasileiros, tanto na graduação quanto na pós-

graduação. A Universidade da Califórnia, por exemplo, conta com cursos de língua 

portuguesa na maioria de seus campi. São eles: Davis, Los Angeles, Berkeley, Santa Bárbara, 

Irvine, Riverside, San Diego e Santa Cruz. Em Davis, Berkeley, Los Angeles, Santa Barbara 

e Irvine, há Departamentos de Espanhol e Português. Em Berkeley, Los Angeles e Santa 

Bárbara, há programas de Major e Minor4 em estudos luso-brasileiros, enquanto Davis conta 

com um programa de Minor e vistas a um Major nos próximos trimestres.  

As Universidades do Sul da Califórnia, de Stanislau, Estadual de Chico e de 

Stanford também têm interesses em estudos luso-brasileiros, assim como a Faculdade da 

Cidade de Pasadena. 

O fato de a Califórnia ser um estado que tem recebido diversas levas de imigrantes, 

somando ao importante papel econômico que o Brasil tem exercido na América Latina, cria 

 
4  Embora o sistema de graduação brasileiro seja distinto do estadunidense, Majors são similares aos 
bacharelados brasileiros, enquanto os Minors, que não são necessariamente exigidos para a formatura, 
funcionam como uma pequena especialização de um campo até mesmo não relacionado ao Major do 
graduando. 
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uma interessante demanda em torno da aprendizagem da língua portuguesa. Contando com 

esse fator socioeconômico e esse nicho de mercado, além do compromisso pela 

preservação cultural por parte dos que têm o português como língua de herança, a 

Universidade da Califórnia, Davis (UCD), tem se estruturado para oferecer programas de 

língua, literatura e cultura na área de língua portuguesa e estudos luso-brasileiros. 

A UCD conta com o Departamento de Espanhol e Português desde 2009, e desde 

2010  oferece o Minor em estudos luso-brasileiros. Para realizar um Minor nesses estudos, é 

necessário que os alunos cumpram com os seguintes requisitos: cursos de língua 

portuguesa, incluindo o primeiro ano de português (Elementary Portuguese 1, 2 e 3 ou 

Intermediate Portuguese for Spanish Speakers 31), o segundo ano de português (Intermediate 

Portuguese 21 e 22 e Portuguese Composition 23). Após o primeiro ano dos cursos de língua, os 

alunos podem ingressar nos cursos mais especializados em concomitância com o segundo 

ano de aquisição linguística. Para completar o Minor, além dos vinte e oito créditos exigidos 

nos cursos relacionados à aquisição linguística5, disciplinas mais específicas e relacionadas à 

língua, à cultura e à literatura são exigidas. São elas: Principles of Luso-Brazilian Literature and 

Criticism (POR 100), Luso-Brazilian Literature and Culture (POR 161), uma disciplina 

contrastiva entre português e espanhol, como The Structure of Spanish and Portuguese Sounds 

and Vowels, ou uma disciplina de literatura brasileira (Introduction to Brazilian Literature ou 20th 

Masters in Brazilian Literature) e mais duas disciplinas que podem abordar tópicos especiais 

em literatura ou cultura brasileira. A UCD conta ainda com programas de intercâmbio no 

Rio de Janeiro, no Brasil, e no Porto, em Portugal. Estudantes que desejarem cursar um 

trimestre em uma das universidades parceiras (Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro ou 

Universidade do Porto), têm seus créditos aproveitados no programa de Minor em estudos 

luso-brasileiros. 

A UCD trabalha com o sistema de trimestres. Dessa forma, a carga horária de, por 

exemplo, um curso de cinco créditos, como o curso Elementary Portuguese 1, equivale a 

cinquenta horas de sala de aula mais prática extraclasse.  

 
5 Estudantes com proficiência prévia, como aqueles que possuem o português como língua de herança, 
passam por uma avaliação do instrutor ou do coordenador e podem ter autorização para não cursar os pré-
requisitos linguísticos. 
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Até 2017, data de escrita do presente artigo, foram ofertadas 13 disciplinas 

diferentes entre língua, cultura e literatura no Departamento de Espanhol e Português da 

UCD. Embora o Minor em estudos luso-brasileiros tenha começado sua oferta em 2009, 

desde 2008 a Universidade oferece cursos sobre a língua portuguesa. Em oito anos de 

programa, foram realizadas mais de 1100 matrículas em cursos de língua, cultura e literatura 

de língua portuguesa, em quantitativo ascendente. 

Os cursos que contam com mais adesões são POR 1 e POR 31. Respectivamente, 

são um curso introdutório à língua voltado a falantes de língua inglesa e um curso mais 

intensivo voltado a hispanofalantes com vistas até o nível intermediário.  Nota-se que na 

UCD todos os estudantes de graduação precisam cumprir um ano de aprendizagem de 

língua estrangeira. Por esse motivo, as turmas iniciais sempre contam com mais matrículas.  

Após a autorização do IRB (Institutional Review Board) da Universidade, foi feita  uma 

pesquisa on-line pela leitora Eugênia Fernandes e duas doutorandas na época da realização 

da pesquisa, Theresa Bachmann e Annalisa Corioso, também instrutoras de português 

naquele período, no início de 2014, para saber a motivação da escolha do português em 

comparação a outras línguas. Quarenta e sete participantes, incluindo egressos, 

responderam ao questionário. Constatou-se que 28% dos estudantes possuíam a 

Linguística e a Literatura como campos de estudo. Outros 10%, a Biologia e 8%, as 

Relações Internacionais. Apenas 9% desses estudantes possuíam o português como língua 

de herança. 77% apresentaram preferência pela variante brasileira. 26% dos participantes 

aprendem português para o mercado de trabalho e 40% têm fins turísticos para a língua 

aprendida. É importante ressaltar que na oferta dos cursos de língua, não há distinção de 

cursos que ensinem a variante europeia ou a brasileira.  

 
 

4. O programa Leitorado em parceria com a UCD: iniciativas pedagógicas e 

comunitárias 

 
O primeiro leitorado brasileiro na UCD, sob a docência da autora, teve início 

efetivo no dia primeiro de abril do ano de 2014. Desde então, grandes passos foram dados. 
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Além do quantitativo ascendente de matrículas – com cursos que hoje precisam de lista de 

espera para a matrícula efetiva, a UCD foi credenciada como Posto Aplicador do Exame 

Celpe-Bras, quando recebeu a comissão do Inep em setembro de 2015.  

Atividades extraclasses também ganharam impulso: como a UCD até 2016 era a 

universidade que mais recebia estudantes do Programa Ciências sem Fronteiras, a leitora 

somou esforços para integrar esses estudantes à comunidade aprendente de língua 

portuguesa. Após o levantamento de perfis de estudantes dos cursos de português e de 

brasileiros em intercâmbio na universidade, a professora promoveu a criação de pares para 

uma troca linguística. O resultado foi uma comunidade falante de português bastante 

integrada no campus.  

A motivação linguística também trouxe mais afetividade e integração ao Clube do 

Português, grupo de alunos ativos da UCD que se reúne semanalmente para ter 

conversações informais em língua portuguesa. O Clube, além de ser um canal de boas-

vindas ao brasileiro recém-chegado no Condado de Yolo, também é uma forma de 

acolhimento linguístico àqueles que se interessam pelo português fora do contexto de 

imersão.  

O Clube foi criado por um dos coordenadores do programa de português da UCD, 

o Professor Robert Newcomb, e hoje é totalmente gerenciado pelos estudantes. Há ainda 

integração com o Clube do Espanhol que, muitas vezes conta com os mesmos 

participantes, já que o público ativo que tem interesse em português possui em sua maioria 

o espanhol como segunda língua ou língua de herança. Há churrascos, encontros, reuniões 

na feira local da cidade e outras iniciativas que aproximam e criam uma rede de contato de 

grande importância na comunidade.  

O leitorado também abriu portas para apresentar à comunidade a carência de 

profissionais falantes de língua portuguesa no estado da Califórnia. O empoderamento do 

falante de língua de herança é um dos focos principais dos seminários e palestras 

organizados pela leitora. Há no Vale do Silício, especificamente, uma busca altíssima por 

falantes de português, seja para atender às demandas da comunidade luso-brasileira na 

região, seja para a prestação de serviços especializados voltados aos integrantes da 
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Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O mercado de trabalho e a oportunidade de 

usar a língua de herança ou ainda a língua estrangeira para fins profissionais enche os 

alunos de motivação.  Para isso, eles são encorajados a cursarem o Minor e também 

buscarem sua certificação de proficiência, especialmente aqueles que não têm o português 

como língua materna, pelo Exame Celpe-Bras. 

A participação da leitora em conferências internacionais e no contexto acadêmico 

também trouxe representatividade ao leitorado em Davis. A professora Eugênia Fernandes 

foi representante dos professores de português na esfera da Costa Oeste dos Estados 

Unidos  e hoje é secretária da American Organization of Teachers of Portuguese (AOTP). Ela 

também é membro ativa em publicações e encontros da American Association of Teachers of 

Spanish and Portuguese (AATSP). 

As discussões entre os pares trazem também à universidade reflexões sobre as 

práticas didáticas, a escolha de novos materiais e a busca por materiais autênticos que 

possam servir de insumo aos livros e recursos didáticos que já foram adotados. Desde o 

início do leitorado na UCD, as práticas de ensino têm sido embasadas em um casamento 

de abordagens de ensino-aprendizagem. Há espaço para atividades comunicativistas e até 

mesmo estruturalistas, entretanto, é o sociointeracionismo e a Teoria dos Sistemas 

Complexos que majoritariamente guiam o planejamento e a execução dos cursos. Sob a 

ótica sociointeracionista, o aprendente é visto como ser social e é a partir da sua interação 

com o ambiente e por meio das suas relações interpessoais que ocorre a construção do 

conhecimento (Vygotsky, 2003). Esse ambiente pode ser, portanto, a sala de aula ou um 

ambiente informal de interação. O processo colaborativo intitulado de scaffolding6 é peça 

chave no projeto do intercâmbio linguístico proposto pelo leitorado na instituição.  Os 

encontros entre aprendentes de inglês e português, ainda que assistematicamente, oferecem 

assistência mútua aos participantes, que desenvolvem gradativamente suas habilidades 

sociolinguísticas.  

 
6 Apesar de scaffolding ser um termo relacionado à teoria de Vygotsky, ele foi inicialmente usado por Wood em 
1976. O autor o define um processo de aprendizagem que vai além do conhecimento prévio dos aprendizes 
que, pela aprendizagem coletiva, permite finalizar uma tarefa ainda dentro de suas respectivas competências. 
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Considerando ainda o aspecto ideológico como mais uma dimensão integrante da 

linguagem, cita-se o trabalho dos alunos do curso de composição em língua portuguesa 

(POR 23) com os desdobramentos da Lei Maria da Penha. A proposta do curso é que o 

aluno esteja apto a escrever gêneros variados em língua portuguesa. Dá-se início com o 

bilhete, visita-se a crônica, redige-se um conto e leva-se o aprendente a redigir um ensaio ao 

final do curso. A elaboração de toda essa variedade de gêneros se dá sob a proposta 

linguístico-discursiva bakhtiniana (2003), já que a construção dos sentidos acontece no 

momento do processo enunciativo e de acordo com a situação comunicativa abordada, oral 

ou escrita, e seus participantes, os interlocutores. É no (re)conhecimento e no dialogismo 

de tópicos contemporâneos que os enunciados ganham sentido por meio de um processo 

coletivo em sala de aula para a solução de problemas concretos e não apenas baseados em 

simulações da realidade. São temas pertinentes temas como a cultura lusófona no contexto 

internacional, o mercado de trabalho, a arte como recuperação social e o feminicídio. Este 

último é uma questão social que gera reflexões reais para a sala de aula e exige dos 

aprendentes uma postura não apenas linguística, mas também ideológico-discursiva, Após 

conhecer a história de Maria da Penha, pesquisar e discutir sobre números e feminicídio no 

contexto internacional, uma das propostas do curso é redigir a vida de Penha no formato 

do gênero conto. Recursos textuais diversos são usados nas produções: de analogias 

literárias a mudanças de foco narrativo. Essa motivação só é possível porque o tema não é 

apenas mais um simulacro de resolução de problemas linguísticos, comum na abordagem 

comunicativa. 

Outro exemplo de atividade de base sociointeracionista ocorre no curso de POR 

21. Com a adoção do livro didático Mapeando a Língua Portuguesa através das Artes, de 

Clémence Joüet-Pastre e Patrícia Sobral, é possível discutir como as artes podem contribuir 

para as situações-problema na sociedade. Na unidade voltada à fotografia como produto 

artístico, os alunos são apresentados à Fundação Casa (Centro de Atendimento 

Socioeducativo ao Adolescente), em São Paulo. Por meio de um documentário assistido em 

aula, os alunos veem dados sobre a diminuição da reincidência após a reintegração social 

com base educativa. Reconhecendo a importância da educação no processo de recuperação 
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de jovens e adolescentes, um projeto que relacionado à arte e à fotografia é produzido pela 

turma e endereçado à Fundação Casa. O projeto é enviado ao Brasil, assim como os 

recursos necessários, como as câmeras digitais. Previamente, a leitora contatou a Fundação 

para falar do interesse dos alunos de Davis em contribuir com a Fundação. Após 

receberem os materiais, os adolescentes da Fundação são convidados a fotografar suas 

realidades dentro e fora da Fundação Casa para que vejam e partilhem com outros jovens 

as diferenças cotidianas depois de passar pela Fundação. Os projetos variam de acordo 

com as turmas do ano acadêmico, entretanto, envolver a arte no processo é uma meta 

comum a todos eles. O desenvolvimento de projetos para a Fundação Casa acontece 

anualmente desde o início do leitorado, em 2014.  

O aumento quantitativo dos interessados em estudar a língua portuguesa no 

campus de Davis é resultado também da promoção de a iniciativas motivadoras entre os 

aprendentes. Mais uma delas é o Annual Portuguese Essay Contest. No fim do ano acadêmico, 

os alunos submetem textos inéditos ao concurso, que oferece premiações em dinheiro. Os 

fundos para os prêmios vêm de inciativas voluntárias do departamento. Os temas dos 

ensaios são claramente reflexos do que se é trabalhado em sala de aula. Na edição de 2016, 

o ensaio vencedor foi uma reflexão sobre o Programa Bolsa Família e seus 

desdobramentos para as mulheres no nordeste do Brasil.  

Além da perspectiva sociointeracionista, as aulas também são baseadas nos 

construtos da Teoria dos Sistemas Dinâmicos (TSD) e no emergentismo, que conseguem 

abarcar no processo de aquisição-aprendizagem tanto aspectos linguísticos como sociais 

(DE BOT; LOWIE; VERSPOOR, 2007). É importante observar a sala de aula como um 

sistema composto por partes complexas que, ao encontrar um estado de caos, reorganiza-

se. As aulas de língua portuguesa na UCD associam a gramática, o vocabulário, a fonética, a 

fonologia e a semântica. Não há aulas exclusivas para esses aspectos, sendo esse mais um 

reflexo na perspectiva dinâmica, que também relaciona o conhecimento às vivências dos 

aprendentes. É na interação que surgem, portanto, o input e o output autênticos (SMITH; 

KIRBY; BRIGHTON, 2003). 
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5. Perspectivas do programa de estudos luso-brasileiros na UC Davis e 

contribuições do programa leitorado à jurisdição 

 
O crescente interesse da comunidade acadêmica da UCD nos cursos de português 

leva a crer que a aprovação de um Major em estudos luso-brasileiros é um plano possível e 

próximo a se realizar. A coordenação do programa, sob os cuidados dos Professores  

Leopoldo Bernucci e Robert Newcomb, tem trabalhado para fortalecer o interesse do 

público e ter o projeto aprovado pelas esferas maiores da universidade.  

Além do Major, a difusão da aplicação do exame Celpe-Bras à Costa Oeste já gera 

frutos. Até o momento, apenas uma edição do exame foi aplicada na UCD e, dessa edição 

piloto, 93% dos examinandos integram ou integravam o corpo discente da Universidade, 

obtendo 100% de certificação. A aplicação já recebeu participantes vindos de outros 

estados da jurisdição, como Oregon e Washington, e até mesmo de outros países. 

O interesse do leitorado pelo exame Celpe-Bras está no reconhecimento e na 

legitimação da língua portuguesa na região. A UCD é único Posto Aplicador da Costa 

Oeste dos Estados Unidos e tem a missão de, com a aplicação, promover a difusão da 

língua nas esferas profissional ou educacional. A certificação no Celpe-Bras em soma à 

certificação de um Minor ou Major em estudos luso-brasileiros é, sem dúvidas, uma grande 

chave para o mercado de trabalho lusófono, um dos alvos dos estudantes do programa. 

A poucos meses do término do primeiro leitorado na UCD, os resultados 

esperados estão divididos entre o sucesso do alcance de examinandos para o Celpe-Bras, 

incluindo o corpo discente e docente de outros campi da Universidade da Califórnia, a 

consolidação de um banco de materiais didáticos baseados em gêneros autênticos para 

servirem de insumo em parceria com os livros didáticos adotados pela instituição, a 

formação continuada de professores na esfera departamental, incluindo mestrandos e 

doutorandos que poderão atuar como instrutores de língua portuguesa na ausência de um 

leitor, a formação continuada de aplicadores (observadores e entrevistadores) para o exame 

Celpe-Bras, ações afirmativas de mostras de cultura e língua portuguesa em parceria com 

instituições como a Davis International House, onde já foram realizados eventos de cultura 

brasileira para a arrecadação de fundos para fins culturais, seminários, palestras e encontros 
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para a comunidade acadêmica e a integração com o Conselho de Cidadãos de São 

Francisco, para contribuir com os eventos propostos pelos membros com benefícios à 

comunidade. 
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