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Apresentação
Este volume reúne os textos dos simpósios apresentados no V SIMELP Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa - que se realizou na Università del
Salento, em Lecce, de 8 a 11 de outubro de 2015.
Consideramos muito relevante que esse evento mundial dedicado à língua
portuguesa tenha se realizado, pela primeira vez, num país onde a língua portuguesa não
é língua veicular, nem língua oficial. Essa escolha não foi casual, de fato, já a partir da
primeira edição do SIMELP, em 2008, registrou-se, entre os participantes, um aumento
de interesse no âmbito do ensino e consequente pesquisa em PLE: pensemos, por
exemplo, no crescente número de simpósios dedicados à difusão da língua portuguesa
como língua estrangeira, como língua segunda ou como língua de herança.
Portanto, “De volta ao futuro da língua portuguesa” quis significar um avanço
no movimento dialético entre passado, presente e futuro da língua portuguesa, criando
um espaço de debate rico de discussões, mas nunca polêmico, e produzindo confrontos
construtivos a partir de posturas diferentes e geradoras de outros possíveis âmbitos de
pesquisa e de estudo.
O português, no quadro das línguas românicas, foi levado da Europa a territórios
extraeuropeus em que, depois de ter-se apresentado como língua estrangeira e/ou
madrasta, nativizou-se, criando espaços discursivos novos, capazes de ressignificar a
realidade e o mesmo mundo em língua portuguesa. Assim sendo, teve grande
repercussão e realce o fato de o V SIMELP ter chegado à Itália – território
paradigmático de memória arqueológica e linguística –, reunindo mais de 1000
participantes oriundos de todos os continentes, para refletir sobre os mais diferentes
âmbitos de estudo da língua e da literatura em português, no continuum da sua
transformação.
Como dissemos inicialmente, esta publicação agrupa os textos da maioria dos
simpósios apresentados no V SIMELP durante os quatro intensos dias em que se
realizaram também três conferências, sete mesas redondas, o lançamento de cerca de 50
livros com seus mais de 150 autores, apresentação de pôsteres, além de momentos de
confraternização e descontração com coquetéis, jantares e música. Todos esses

momentos, tanto os de concentração, quanto os de descontração, tiveram uma linha
comum que nunca abandonou os participantes: a consciência do valor e da riqueza de
uma língua que não tem donos e que registra uma realidade pluricêntrica.
Enfim, assim como aconteceu durante o V SIMELP, onde se discutiu em língua
portuguesa sobre importantes temáticas e foram apresentadas inovadoras pesquisas no
âmbito linguístico, literário, cultural, antropológico, histórico, etc., esperamos que o
entusiasmo e a alegria que dominaram naqueles dias possam, de alguma maneira, estar
presentes aqui nas entrelinhas dos testemunhos das autoras e dos autores que
contribuíram para a realização desta publicação, que, certamente, traçará veredas para
os próximos participantes, indicará o caminho para os futuros coordenadores de
simpósio, para os eventuais debatedores das mesas redondas, assim como para os
presidentes de futuros SIMELPs.
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