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Sendo o NAP-RS um centro de apoio docente e discente para ensino de
línguas estrangeiras, ele tem o objetivo de aproximar a comunidade
acadêmica às escolas da rede pública da região metropolitana. Através
do NAP-RS, várias ações têm sido realizadas nesses últimos anos. O
NAP-RS realizou oficinas de apresentação de materiais didáticos: uma
delas englobou as línguas alemã, espanhola, francesa, inglesa e italiana;
e outras foram direcionadas apenas à língua inglesa. As oficinas foram
assistidas por alunos de cursos de graduação em Letras de universidades
públicas e privadas e por professores da rede pública. Além disso, o NAP
foi convidado a participar de oficinas no Colégio de Aplicação da UFRGS,
com o intuito de incentivar a aprendizagem de línguas estrangeiras. A
equipe de trabalho do NAP-RS também participou de Convenções Anuais
da Associação de professores de Inglês do Rio Grande do Sul (APIRS),
na PUCRS, ministrando oficinas de apresentação de materiais didáticos
produzidos pelos próprios bolsistas e colaboradores do NAP-RS. Em
2006, o NAP se fez representar em dois eventos nacionais: no 3° FILE
(Fórum Internacional de Línguas Estrangeiras) e no I Congresso
Internacional de Formação de Professores em Santa Catarina. Dentro do
Instituto de Letras, o programa NAP/PIMEI tem aberto espaço, através de
reuniões, para a integração dos professores de línguas estrangeiras
modernas da Graduação em Licenciatura do Instituto de Letras da
UFRGS.  A partir dessas reuniões, foi idealizado e organizado o I Fórum
Internacional da Diversidade Lingüística, que será realizado entre os dias
17 e 20 de julho, na Reitoria da UFRGS. Tal evento contemplará,
questões sobre diversidade, globalização e políticas lingüísticas no
ensino de l ínguas, contando com apresentações de trabalhos,
mesas-redondas, encontros de falantes de línguas minoritárias e
atividades culturais. Esse evento traz a importância de discutirmos a
respeito da realidade atual do ensino de línguas estrangeiras e pretende
refletir sobre as inúmeras questões políticas, econômicas, culturais,
educacionais e sociais que decorrem dessa realidade. O objetivo deste
evento é despertar a consciência de docentes e autoridades educacionais
para a importância da diversidade no ensino de línguas estrangeiras,
tanto nas universidades como na Escola Básica. Consideramos a
presente ação uma proposta de suma importância para repensar o ensino
de línguas estrangeiras no Rio Grande do Sul, uma vez que é um estado
onde línguas como espanhol, alemão, italiano, além do português, sem



deixar de citar as línguas indígenas, são faladas. A sua realização poderá
promover a retomada de uma antiga discussão, o ensino plurilíngüe, no
ensino de línguas estrangeiras.


