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APRESENTAÇÃO 

O Centro de Ensino de Línguas da Universidade Estadual de Campinas (CEL/UNICAMP), em 

colaboração com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e os demais parceiros brasileiros 

e franceses do projeto DIPROlínguas (CAPES-COFECUB), realizou o II Congresso DIPROling 

Línguas em trânsito: desafios e perspectivas para professores e formadores e o II Colóquio 

Ensino de Línguas Estrangeiras em Contexto Universitário. Esses eventos proporcionaram o 

encontro de profissionais que atuam nas áreas de pesquisa e ensino de línguas estrangeiras, 

intercompreensão entre línguas aparentadas, interculturalidade, plurilinguismo e educação bilíngue, 

no Brasil e no exterior. 

Esta iniciativa teve como objetivos principais divulgar os trabalhos desenvolvidos e divulgar a 

pesquisa sobre conceitos e abordagens de interesse do projeto DIPROlínguas no decorrer do seu 

segundo ano de atividades. Além disso, apresentou os desdobramentos das ações realizadas 

anteriormente. 

O congresso DIPROling 2019 se dirigiu a pesquisadores, discentes e docentes, interessados nas 

várias temáticas trazidas para o encontro. Entre mesas redondas e comunicações, o evento contou 

com a participação de acadêmicos do Brasil (São Paulo - UNICAMP, USP; Minas Gerais - UFMG; 

Rio Grande do Norte - UFRN; Paraná - UFPB; Paraíba - UFPB; Distrito Federal - UNB; Bahia - 

UFBA; Espírito Santo - UFES), da França (Université Grenoble Alpes, Université Lyon Lumière 2), 

da Argentina (Universidad Nacional de Córdoba). 

O projeto DIPROlínguas - DIstância e PROximidade entre português, francês e outras línguas: 

potencial da reflexão comparativa - almeja estudar o impacto de um ensino baseado nas relações de 

parentesco linguístico e na capacidade de reflexão sobre a linguagem, incluindo línguas oficiais, de 

escolaridade , presentes no entorno e/ou no repertório dos alunos: línguas do substrato (indígenas, 

regionais), línguas de herança, línguas de sinais (Libras, LSF, ASL), línguas dos migrantes, línguas 

adicionais e outras línguas, pertencentes à família românica ou não. 

Após o primeiro Congresso DIPROling, realizado em 2018 na UFMG, centrado na questão das 

representações e dos efeitos das percepções de distância e proximidade para todos os atores, na edição 

de 2019 o destaque foram os professores, formadores e demais agentes educativos, os materiais 

produzidos e o discurso pedagógico que vem sendo construído a partir das abordagens plurais. 

A questão de fundo que norteou este evento foram os desafios e as perspectivas com que se 

deparam professores da educação básica e da universidade diante da necessidade de realizarem uma 

educação linguística condizente com as demandas inerentes a contextos nos quais coexistem 

paradigmas variados, determinados por uma humanidade em trânsito, que deve se organizar em 

sociedades cada vez mais complexas.  

Afinal, que competências e conteúdos curriculares são imprescindíveis na atualidade? Que 

habilidades e saberes o/a professor/a necessita desenvolver e acessar, tanto para atuar na educação 

básica quanto no meio universitário, levando em conta esse limiar inapreensível ao qual Giorgio 

Agamben se refere como o ainda não e o não mais que constitui fundamentalmente a 

contemporaneidade? 

O contexto brasileiro é particularmente complexo pois nele convivem/coexistem: 

http://www.letras.ufmg.br/diproling2018/
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a) de um lado, o mito do país monolíngue e, de outro, a ampliação do ensino da língua 

brasileira de sinais (LIBRAS) e do ensino de português língua adicional (PLA) para 

alunos indígenas na universidade; 

b) em âmbito acadêmico, de um lado, o paradigma de uma educação linguística que entende 

a internacionalização universitária como ensino de conteúdos das várias áreas do 

conhecimento em inglês e, de outro, iniciativas que promovem a democratização do 

acesso ao conhecimento através de programas de mobilidade acadêmica que incentivam 

uma abertura para o contato com outras línguas e culturas; 

c) de um lado, uma política linguística que restringe o ensino de língua estrangeira na 

educação básica ao inglês e, de outro, a presença crescente de alunos indígenas e 

imigrantes (inclusive não anglófonos e não proficientes nem em português nem inglês) 

matriculados, por direito, nas escolas públicas brasileiras. 

Em 2004, o então diretor do Centro de Línguas, prof. Paulo Oliveira, a diretora associada 

profa. Fumiko Takasu e o prof. Paulo Massaro organizaram o I Colóquio de Línguas Estrangeiras 

em Contexto Universitário, realizado em seguida na gestão das professoras Cecília Fraga e Anabel 

Deuber, na UNICAMP.  

O II Colóquio Ensino de Línguas Estrangeiras em Contexto Universitário foi também uma 

homenagem a esses colegas que tanto trabalharam pela criação, manutenção e projeção do Centro 

de Línguas em contextos muitas vezes bastante adversos. 

Desse modo, o evento de 2019 dá sequência, de um lado, a uma iniciativa que tinha a 

perspectiva de continuidade, o I Colóquio de Línguas Estrangeiras em Contexto Universitário (afinal 

ao se chamar de primeiro registra-se uma intenção ou um prenúncio de continuidade); e, por outro 

lado, realiza a segunda edição do DIPROling 2018, que não tinha pretensão de continuidade. 

Agradecemos às muitas pessoas que tornaram o Congresso possível, entre elas aquelas que 

fizeram parte das Comissões Científica e Organizadora, e os monitores e monitoras de graduação. 

Agradecimentos especiais:  

à direção do CEL, professoras Ayako Akamine e Cynthia Pires Amaral;  

à coordenadora de extensão do CEL, Victoria Vivacqua; 

ao Cláudio Moreira, responsável pela criação e manutenção do site e divulgação do evento; 

à Adunicamp, que cedeu o auditório para a apresentação da peça “Ladrões” e para a 

transmissão da mesa de encerramento, em particular aos funcionários Rose Coutinho e a Fernando 

Piva; 

a todos os colegas, professores, amigos, que aceitaram generosamente o convite para 

participar, compondo as mesas e enviando suas comunicações, mesmo sem contar com nenhum tipo 

de apoio ou subsídio. 

Diante da infâmia e dos sucessivos ataques promovidos contra a educação e os educadores, 

mais do que nunca é preciso resistir. Mais do que nunca é preciso defender a universidade pública, 

as ciências humanas ultimamente tão aviltadas e a diversidade linguística como meio de expressão 

e de transmissão de saberes.  

A receptividade e a generosidade demonstrada pelos colegas convidados e pelos participantes 

de instituições e áreas tão distintas entre si ao convite de apresentar seus trabalhos em um evento 
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plural reflete o desejo, e necessidade e a importância de se criar e reforçar espaços para um diálogo 

interdisciplinar autêntico. 

Regina Célia da Silva 

(Área de Italiano/CEL/UNICAMP)  

O congresso DIPROling 2019 recebeu 62 apresentações em 3 dias... Esta edição das atas do 

Congresso contém 17 apresentações de autores que aceitaram o convite de submeter seus textos 

acatando as sugestões dos organizadores. 

No texto da conferência de abertura Reflexões sobre língua e identidade, Rodolfo Ilari, nascido 

na Itália e vivendo no Brasil desde a adolescência, recorda um inusitado episódio da sua vida 

profissional quando, chamado para uma conferência sobre “o” italiano, depara-se com uma questão: 

aquela não era a sua língua! Refletindo sobre a constituição da própria identidade e a relação com 

sua(s) língua(s), o autor constata que “a inserção de qualquer falante na língua é sempre altamente 

pessoal, circunstancial, sendo isso o que torna a língua um fator de identificação muito eficaz” e que 

“a identificação com a língua (ou com qualquer outra instituição comprometida com valores) é sempre 

da ordem do vivido”. 

Em Clássicos da Antiguidade em tempos sombrios, Paulo Vasconcellos mostra que, no Brasil 

de hoje, os Estudos Clássicos enfrentam duas ameaças: a apropriação de seu capital simbólico por 

certa direita e as acusações de uma suposta inutilidade da área. Tomando a Eneida de Virgílio para 

refletir sobre questões contemporâneas, o autor defende o vigor e a pertinência dos Estudos Clássicos 

como resistência a uma concepção amesquinhada do que seja conhecimento e do que seja útil aos 

seres humanos. 

Ainda sobre a importância e atualidade da leitura dos Clássicos, Maria Cecilia Casini, em Canto 

XXVI do Purgatório de Dante: questões de interculturalidade, analisa o encontro entre Guido 

Guinizzelli e Anaut Daniel narrado por Dante. O episódio reconhece e atribui os créditos à cultura 

provençal enquanto gênese e matriz poética da língua vulgar que irá nutrir com seu rico patrimônio a 

trajetória da cultura italiana, cujo ápice se encontra na poesia contemporânea do próprio Dante, para, 

em seguida, adquirir significados novos e profundos na produção poética moderna. 

No artigo O papel do Centro de Ensino de Línguas na UNICAMP, Maria Victoria Guinle 

Vivacqua apresenta a configuração, a importância e as especificidades do Centro de Ensino de 

Línguas da UNICAMP no contexto da universidade onde a não valorização do ensino de línguas 

estrangeiras, demonstrada nitidamente pela carência de Políticas Linguísticas institucionalizadas, 

impõe enormes desafios para se atender a uma demanda crescente e cada vez mais diversificada. 

No artigo Educação bilíngue de surdos: multilinguismo, repertórios comunicativos e 

identidades surdas, Ivani Rodrigues Silva e Wilma Favorito mencionam uma tendência à 

simplificação dos repertórios comunicativos nas práticas de ensino de português para surdos em 

muitos ambientes escolares brasileiros. A partir dessa premissa, as autoras remetem para o contexto 

da educação bilíngue de surdos o conceito de “educação linguística” e de língua enquanto uma 

entidade móvel, e as práticas translíngues . 

Cristiane Manzan Perine e Emeli Borges Pereira Luz realizam, no artigo Language teacher 

education in a distance course: English teachers’ perceptions on technology and language teaching, 

um estudo das percepções de professores sobre o uso da tecnologia no ensino de línguas, a formação 
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de professores com uso de tecnologias e sobre os papéis dos mesmos em ambientes digitais de 

aprendizagem. A análise põe em foco as vantagens e desvantagens de aprender a distância, no 

letramento digital, na formação dos professores em ambiente virtual e nas experiências com o AVA. 

Os resultados trazem subsídios para as pesquisas sobre tecnologia, educação a distância e formação 

continuada de professores de línguas. 

Em O Ensino de Línguas em Escolas Indígenas, Jeovane Ferreira Lima (Yawi), aluno da 

graduação de midialogia e pertencente ao primeiro grupo de ingressantes indígenas pelo vestibular 

da Unicamp, apresenta o desafio do ensino de Línguas em Escolas Indígenas e um projeto de pesquisa 

no qual propõe analisar e registrar esforços feitos pelo povo Tariano, do qual é membro, para 

recuperar parte do seu acervo linguístico-cultural. Enfatizando o problema do desaparecimento de 

línguas autóctones, especificamente da língua do seu povo, o autor aponta também as conquistas no 

âmbito da Educação indígena. 

Em Puesta en Escena: o uso do teatro dentro e fora da sala de ELE, Romilda Mochiuti 

professora de Espanhol Língua Estrangeira (ELE) para falantes do português, variante brasileira, em 

nível universitário, tece reflexões sobre como a transparência ilocucionária atua na marcação 

pragmática no uso de “juegos de rol” e do texto literário teatral “La casa de Bernarda Alba”, de 

Federico García Lorca e contribui para a transposição/reprodução interdiscursiva da linguagem 

gestual e oral de alunos de ELE.  

Uma análise de contextos nos quais a língua francesa possui estatutos diversos é o que propõe Catherine 

Carras no artigo Contextos plurilingues e ensino do francês como língua estrangeira, uma perspectiva 

comparativa, com particular destaque à características a todos eles: o ambiente competitivo, a necessidade às 

exigências dos alunos relativas à mobilidade, o peso das decisões políticas e institucionais nos conteúdos e 

consequentemente nas práticas pedagógicas 

Em As abordagens plurais como ferramenta para os Estudos Galegos na Universidade 

brasileira: experiências didáticas no curso de Letras da UFPR, os autores Sweder Souza, Karine 

Marielly Rocha da Cunha e Francisco Calvo del Olmo apontam o paradoxo entre a ausência dos 

Estudos Galegos no panorama acadêmico brasileiro e o fato de a Galiza e a língua galega serem 

essenciais para a compreensão da história e da atualidade da língua portuguesa (LAGARES; 

MONTEAGUDO, 2012). Desde 2014, três disciplinas optativas vêm sendo ministradas na UFPR 

dentro do quadro teórico-metodológico das Abordagens Plurais (CANDELIER, 2007) com o objetivo 

de preencher minimamente essa lacuna. No artigo descreve-se a dinâmica da disciplina de Introdução 

à Língua e à Cultura Galegas. 

Em Produções Textuais Acadêmicas em Contexto de Inclusão: por uma educação linguística 

plural, Simone de Fátima Colman Martins e Francisco Calvo del Olmo sinalizam a necessidade de 

analisar como as universidades vêm lidando com as “diversidades funcionais” (Romañach e Lobato, 

2005) em cursos de graduação. Os autores apresentam o recorte de uma pesquisa de doutorado, na 

qual são investigadas as crenças subjacentes às avaliações das produções textuais de estudantes cegos 

ou com baixa visão da APADEVI/PG (Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual em Ponta 

Grossa).  

Em Estratégias de intercompreensão aplicadas à leitura em línguas românicas menos 

conhecidas por um público acadêmico brasileiro: o caso do catalão e do romeno, Brenda Novaes 

Buschle, Karine Marielly Rocha da Cunha e Francisco Calvo del Olmo reportam uma experiência 
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realizada em 2018 com textos em catalão e romeno dentro das atividades da disciplina de 

Intercompreensão em Línguas Românicas (ICLR), do Curso de Letras da UFPR que promove o 

contato entre várias línguas românicas utilizando conceitos baseados na Intercompreensão (IC). 

Através de questionários, os autores avaliaram a percepção dos alunos quanto ao seu desenvolvimento 

durante a disciplina e constaram a importância do uso da IC como ferramenta para o ensino-

aprendizado de novas línguas, envolvendo estratégias afetivas e também a necessidade de repensar 

formas de avaliação da IC mais efetivas. 

Em Estratégias de inter(IN)compreensão na oralidade: sguardi incrociati, Selma Alas Martins 

e Sandra Garbarino apresentam um estudo “desestruturante” sobre o “próprio fazer pedagógico” 

durante a aplicação de uma atividade intercompreensiva em um contexto em que o professor não 

domina a língua dos alunos e vice-versa, apresentando algumas estratégias de construção de sentido 

(Anderson, 1995; Caddéo & Jamet, 2013), de mediação (CECR,2018), e também algumas barreiras 

cognitivas e emocionais observadas durante a realização da atividade plurilíngue. Os resultados 

apontam, entre outros, a necessidade de se modificar os discursos utilizados nas formações para a 

intercompreensão, nos quais, geralmente, certas dificuldades são minimizadas. 

No artigo O ensino do idioma italiano na Licenciatura em Letras Italiano na modalidade a 

distância pela UFES: experiências e desafios, Mariza Moraes, Erica Salatini e Fernanda Silva Veloso 

reportam a dinâmica utilizada para o ensino da língua estrangeira na modalidade a distância, que 

inclui a seleção, a adaptação e a produção de materiais didáticos postados na plataforma (FILATRO, 

2009) e a transposição de recursos didáticos para o ambiente virtual de aprendizagem no Curso de 

Licenciatura em Letras Italiano EaD, oferecido pela Secretaria de Educação a Distância (SEAD) da 

Universidade Federal do Espírito Santo, suportado pela Plataforma MOODLE e financiado pela 

CAPES e pertencente ao Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).  

No artigo Les Centres Interscolaires de Langues (CILs) du District Fédéral (DF) : un modèle 

pour la promotion d'une éducation plurilingue et pluriculturelle?, Claudine Franchon apresenta as 

experiências de dois Centros Interescolares de Línguas (CILs) do Distrito Federal, duas unidades 

educativas (Gama e Ceilândia), que a autora considera como atores maiores da política linguística 

implementada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) na medida em que 

tem como objetivo primordial colocar a aprendizagem das línguas em uma perspectiva internacional 

de mobilidade.  

No artigo Encuentro con la alteridad en un proyecto plurilingüe mediado por tecnología, 

Beatriz M. Luque aborda o uso das TIC como mediadoras e impulsionadoras do aprendizado através 

das ferramentas que potencializam processos de reflexão linguística e cultural com base em modelos 

metodológicos ativos. Através de um projeto pedagógico de intercâmbio, realizou-se a proposta de 

desenvolvimento da competência linguística e intercultural e a alfabetização digital entre estudantes 

de escolas públicas de ensino médio da Argentina e de Brasil.   

No artigo O siciliano como ferramenta para a intercompreensão: uma proposta de integração 

didática e cultural, Paoletta Santoro apresenta uma proposta de materiais didáticos baseados nas 

abordagens plurais (CANDELIER et al., 2007) e estratégias inter e transdisciplinares que utilizam 

uma língua românica minoritária e minorizada, o siciliano, como ponte para o ensino de duas línguas 

parentes, o italiano e o português. A metodologia é baseada na introdução às variações do siciliano 
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em análise comparativa e contrastiva, utilizando-se de vinhetas e dramatizações de situações 

contextualizadas.  

Maria Celeste Fueyo, no artigo Lenguas romances y el inglés, lengua facilitadora - Proyecto 

Áulico con dispositivos didácticos, apresenta a concepção de recursos destinados ao ensino e 

aprendizagem de conteúdos em diferentes línguas através de atividades que visam ao 

desenvolvimento de estratégias receptivas integradas à formação de profissionais de turismo que 

atuam em contextos multilingues e multiculturais. 

Em De l’intercompréhension intégrée des langues et des cultures romanes pour une littératie 

plurilingue : une étude comparée franco-brésilienne, Thomas de Fornel descreve os principais pontos 

de um dispositivo didático-pedagógico plurilíngue, no qual a intercompreensão das línguas e das 

culturas é concebida como uma ferramenta metodológica e heurística para o ensino/ aprendizagem 

das línguas e para o desenvolvimento do letramento, tanto em língua materna como em línguas 

estrangeiras relacionadas à primeira.  

No artigo Esbozando un Curso en Línea para la Intercomprensión en Lenguas Germánicas 

(ILG): de la teoría a la práctica, Valeria Wilke e Patricia Lauría de Gentile propõem o esboço de um 

curso on-line de leitura em línguas relacionadas, que constitui o objetivo do projeto de pesquisa 

"Intercompreensão em línguas germânicas (ILG) para falantes de espanhol: Design de materiais 

digitais", apresentado à SECyT-UNC para o período 2018-2021. 

No artigo Caderno de Intercompreensão: Plurilinguismo e Literatura no ensino de línguas para 

crianças, Josilene Pinheiro-Mariz e Mariana de Normando Lira apresentam dois cadernos de 

Intercompreensão e Literatura elaborados para o ensino de línguas para crianças com faixa etária 

entre 7 a 10 anos. 

Boa leitura! 
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Reflexões sobre língua e identidade 

Rodolfo Ilari 

DL – IEL - Unicamp 

Minha fala será sobre linguagem, mas não será a de um cientista da linguagem, será o que 

poderíamos chamar uma “conversa fiada”. A razão é que, em muitos momentos, acabarei por referir-

me a circunstâncias pessoais, e esse tipo de intromissão do pessoal, que era possível e mesmo 

necessária no passado nos textos dos viajantes, foi banido há muito tempo da linguagem científica. 

Suspeito que as pessoas que fazem linguística falam a maior parte do tempo de suas experiências 

pessoais, mas a separação que Saussure estabeleceu entre língua e fala, e o papel secundário que ele 

atribuiu a esta última criaram a expectativa de que as pessoas não o façam, ou antes, que falem de si 

como se falassem apenas de terceiros, aliás de todos os terceiros possíveis e imagináveis. Nesse 

processo, como foi explicado algumas vezes, supera-se o vivido que é transformado em simbólico, 

para atender a uma exigência de cientificidade. É nesse sentido que não pretendo ser científico: muitas 

das coisas que vou dizer nesta palestra, trazem uma forte marca de “vivido”, precisamente aquele 

vivido que aponta para os tortuosos caminhos da história, da crônica e do causo, e nos afasta dos 

luminosos caminhos da ciência. Há muitos conceitos de verdade, como se sabe, e aqui tomo a 

liberdade de usar o que se resume na fórmula: verum ipsum factum: a verdade é o que se faz, a verdade 

é o que resulta de ter posto a mão na massa. Quem inventou essa fórmula foi o meu patrício João 

Batista Vico. 

Antes de mais nada convém que eu explique em que circunstâncias eu voltei a me interessar 

pela questão que é tema desta palestra, “língua e identidade”, e por que isso constituía então um 

reencontro. Todo linguista se depara com esse tema no início de sua vida profissional. Sob formas 

diferentes, falam de algum tipo de identificação com a língua: o gerativista que se pergunta se 

determinada sentença é gramatical ou não, e o sociolinguista que tenta estabelecer correlações entre 

variáveis estruturais e variáveis externas ao sistema como a idade, o sexo ou a escolarização. Quem 

leu Benveniste sabe que é possível entrever na história da língua uma história das instituições que 

conviveram com ela. E todo professor de semântica ou de linguística antropológica que leu com seus 

alunos algumas páginas de Humboldt, Boas, Sapir ou Whorf se acostumou naturalmente a modificar 

o provérbio “cada cabeça, uma sentença” para “cada língua uma cabeça”, e a pensar com carinho na 

hipótese de que todo falante tem na sua língua materna uma primeira orientação para a percepção do 

mundo. Discuti muito Whorf em sala de aula, quando caí na profissão; ainda assim, eu fiquei muito 

perturbado e tenso, há anos, ao ser convidado para falar sobre o tema numa mesa-redonda do Instituto 

de Cultura Italiana de São Paulo. Muito do que vou dizer aqui é o resultado dessa experiência, e será 

uma tentativa de explicar, se não o que língua tem a ver com identidade, o porquê de ter ficado tão 

tenso quando me pediram para dizer alguma coisa a respeito desse assunto afinal conhecido. 

Comecemos por explicar o contexto daquela fala. O lugar seria a sede do Instituto Italiano de 

Cultura, que em São Paulo levava o nome de “Casa de Dante”. Para quem não conhece esse Instituto, 

trata-se uma instituição veneranda que, em matéria de iniciativa, já alternou momentos de grande 

efervescência e longos períodos do mais maravilhoso dolce far niente. Naquelas semanas, um diretor 

recém-nomeado estava procurando dinamizar a veneranda instituição, mas, de todo modo, devido a 

uma inércia de anos, o público não passaria de duas dúzias de gatos pingados. Por que, então, o 
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estresse? Bem, instituições como a Casa de Dante e outras congêneres, ligadas a outros países, têm a 

função de representar a língua e a cultura de um país estrangeiro. Atuam sobretudo no ensino, e 

refletem normalmente o que acontece nos respectivos países: se nestes vigora um cânone, é quase 

certo que esse cânone será adotado de maneira ortodoxa por aqueles representantes; e a cultura do 

país representado é normalmente entronizada como um objeto de culto. É fácil entender que o 

discurso mais afinado com esse tipo de objetivo seria um discurso de valorização da língua padrão, 

isto é, do italiano em que foi produzida a grande literatura italiana, o mesmo que se ensina aos 

estrangeiros. Para resumir, o contexto punha em jogo um certo estereótipo de língua, com a agravante 

de que a palestra fazia parte de um ciclo intitulado “Semana da língua italiana no mundo” programado 

para acontecer simultaneamente em todos os países do planeta. 

No mesmo horário da palestra, a TV Globo estava transmitindo naqueles dias a novela “Terra 

Nostra”: essa novela foi escrita com muita simpatia dos autores pelos imigrantes italianos e foi 

realizada com boa reconstituição de época, como é hábito na TV Globo, mas o trabalho sobre a língua 

dos imigrantes foi desastroso, à parte o fato de que Raul Cortez, fez bem a lição de casa e em poucos 

capítulos passou a pronunciar razoavelmente o italiano standard. Apesar do grande sucesso que teve, 

a novela passava uma imagem historicamente falsa do imigrante, e a razão era precisamente 

linguística: impossível acreditar que todos os pobres diabos que tinham fugido da fome num navio na 

virada do século XX fossem monolíngues; impossível ouvir seus sobrenomes sem esperar uma fala 

dialetal, impossível acreditar que, no Brasil, seu italiano falsamente monolíngue se havia reduzido a 

umas poucas frases como “ti aspetto”, “ti amo”, “amore mio”, “Dio Santo” e “porca miseria”, 

impossível, aliás, não sentir uma fisgada no ouvido quando esta última imprecação era pronunciada 

com e aberto como em português: miséria em vez de misêria. Eu odiei aquela novela, e o motivo 

óbvio é que ela estava reforçando um estereótipo linguístico no qual não conseguia reconhecer-me 

em momento algum. Provavelmente, esse mesmo sentimento era compartilhado, naqueles dias, pelas 

pessoas que constituíam o público cativo dos eventos da Casa de Dante, mas certamente elas 

aceitariam o outro grande estereótipo forte no contexto: o do italiano standard, o da grande língua de 

cultura. Já ensinei essa variedade de italiano, inclusive na universidade; e teria muitas coisas para 

dizer, a respeito.  

O que me impedia, então, de seguir o caminho mais fácil – tratar da língua da literatura italiana 

como um possível objeto de identificação? O fato altamente significativo de que minha história não 

é essa. Tanto quanto consigo recuar no tempo, lembro-me do italiano standard como uma língua 

compreensível e fácil, mas a experiência de falar e escrever em italiano standard só aconteceu de fato 

quando fui para a escola primária. Em casa, só se falava de fato o dialeto da região – como 

consequência de uma situação de diglossia, na qual o italiano standard ou simplesmente o italiano, 

uma língua em grande parte baseada na escola, brigava secularmente com o dialeto que, esse sim, era 

a verdadeira língua vernácula dos autóctones. 

Passados mais de cinquenta anos desde então, e tentando lidar com isso na distância produzida 

pelo tempo, tenho-me perguntado várias vezes o que podia ser aquele pouquinho de italiano com que 

meus colegas e eu chegávamos à escola primária, e depois à escola média, enfim, o que foi o italiano 

que falei até vir para o Brasil em 1959. 

Entre os fatores que alimentavam nossa competência em italiano standard, os mais importantes 

eram a necessidade de interagir com pessoas originárias de outras regiões, principalmente vênetos, a 



SILVA, R. C. & Degache, C. (Ed.) (2022). Atas do II Congresso Internacional DIPROling2019: Línguas em trânsito: 

desafios e perspectivas para professores e formadores – II Colóquio Ensino de Línguas Estrangeiras em Contexto 

Universitário. Centro de Ensino de Línguas (CEL) Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Campinas, 29, 

30, 31 de outubro de 2019. 

 

17 

burocracia do estado, o correio na pessoa do carteiro, a igreja, a escola, os jornais e o rádio (a televisão 

chegaria mais tarde). Tios de diferentes orientações políticas tentaram doutrinar-me nas suas ideias, 

levando-me aos comícios políticos, e assim aprendi uma quantidade de hinos, que iam desde 

Giovinezza (proibido) até Bandiera Rossa, passando por Bianco Fiore e pela Internacional. Não me 

causa estranheza encontrar entre os fatores que alimentavam nossos conhecimentos do italiano essas 

grandes instituições nacionais e os grandes meios de comunicação do tempo. Ao contrário, ainda é 

motivo de surpresa encontrar entre as minhas primeiras fontes do italiano os libretos das óperas e o 

tipo de atividade econômica que predominava na região: a indústria têxtil. Os velhos de minha família 

tinham lido muito pouco e morriam de inveja de certos parentes nossos, da Toscana, que sabiam de 

cor alguns trechos da Divina Comédia – mas em compensação sabiam de cor várias “romanzas” de 

óperas que constituíram o repertório de cantores célebres, como Luciano Pavarotti. É verdade que 

essas romanzas eram cantadas no fim de semana, para desespero dos vizinhos e para consternação 

geral da família, onde todo mundo já conhecia os compassos onde os cantores improvisados da família 

desafinavam invariavelmente. Em compensação, compreendíamos razoavelmente essa língua, já 

antiga de mais de um século e terrivelmente arcaizante. Assim, quando, já na escola média, a nossa 

turma de filhos de operários encontrou no romance de Manzoni a palavra zimarra, sabíamos que ela 

significava uma espécie de casacão, graças ao libreto de La Bohème de Puccini.  

Quanto ao trabalho, ainda me assusta a familiaridade com que, aí pelos dez ou doze anos, e não 

tendo nunca entrado numa fábrica, éramos capazes de utilizar o vocabulário da atividade têxtil, 

particularmente forte na região. Na indústria têxtil, a partir de um certo nível, os contramestres 

falavam italiano com os patrões, e um bom conhecimento era condição para quem aspirava a subir na 

profissão. Explica-se talvez assim a facilidade com que aprendíamos não só os nomes de máquinas e 

de funções (os equivalentes de espuladeira, rocadeira, tear, lançadeira, urdideira, passadeira, 

cerzideira) mas também nomes dos entrelaçamentos de fio e dos desenhos mais usados nos teares 

Jacquard (os equivalentes de tela, sarja, panamá, fustão; espiga e pied de poule), assim como de 

materiais e processos (algodão, rayon, lã cardada e penteada, fio retorcido), nomes de cores 

(pervinca, occhio di pernice, etc.). 

Mas por um outro viés, a principal característica de nosso italiano era uma fortíssima 

interferência do dialeto. A interferência do dialeto, quando existe e é suficientemente forte, se faz 

sentir em todos os níveis – desde a fonética até a sintaxe, desde a escolha das palavras até a maneira 

de construir o discurso. Por exemplo, os dialetos galo-itálicos não têm um passado simples do tipo: 

vim, cantei, venci. Por isso, o italiano que tínhamos aprendido em casa, meus colegas de escola média 

e eu, também não tinha essa forma, cujo papel era invariavelmente realizado por um passado 

composto: sono venuto, ho cantato, ho vinto. Em compensação, nosso dialeto tinha uma conjugação 

aspectual lindamente apropriada para indicar uma ação que ocorre de uma hora para outra, sem 

preparação. A existência dessa conjugação nos levava a dizer coisas como “Ho fatto che andare via”, 

“Ho preso e sono uscito” (mais ou menos equivalentes de “Peguei e saí”). Alguém me disse cinquenta 

anos depois, quando eu já vivia no Brasil, que essas construções não pertencem ao italiano standard 

e que, embora sejam compostas de palavras italianas, um habitante da Itália do sul não as 

compreenderia. Acho isso terrível, mas não é tudo.  

Em contraste com aquilo que acontece com as línguas artificiais, por exemplo as da lógica ou 

as linguagens de máquina dos computadores, os sistemas linguísticos historicamente dados (entre os 
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quais se incluem as línguas e os dialetos) não se reduzem nunca a uma sintaxe e uma semântica: eles 

se prolongam sempre numa prática da cultura material e numa galeria de tipos (personagens, imagens 

e histórias) que caracterizam situações vividas ou possíveis. Descobri na escola que os tipos 

associados ao dialeto não eram os mesmos que se associavam ao italiano standard; com efeito não 

era possível entender-se com colegas que vinham de outras regiões citando o exemplo de Mikelas, o 

malandro que só pensa em beber, comer e passear, ou de Garibuia, sempre citado como protótipo da 

toleima, porque tinha o hábito pouco recomendável de esconder seu próprio dinheiro no bolso dos 

outros para não perdê-lo em caso de assalto. Em face dessas dificuldades, a primeira reação é 

perguntar: por que eles não falam como eu? São lesos ou realmente não conhecem as personagens e 

as histórias que eu conheço? É em situações assim que a gente tropeça no drama da identidade 

linguística. 

Penso que agora fica mais fácil explicar o estresse da palestra para professores de italiano no 

Instituto Italiano de Cultura de São Paulo. O convite tinha levado em conta minha situação de 

professor universitário de linguística, e minha condição de antigo professor de italiano, mas minha 

experiência pessoal de identidade linguística, tinha relativamente pouco a ver com aquilo que se 

esperava naquele contexto. Falar da minha experiência naquele lugar, seria uma espécie de sacrilégio. 

O próprio Dante, patrono da palestra e “dono” da casa, sairia em espírito de seu túmulo de Ravena, e 

me levaria à força para dentro do texto da Divina Comédia, e, nem que tivesse que acrescentar ao seu 

inferno um círculo a mais, especialmente para falantes mal-agradecidos da língua italiana, acharia 

para mim um castigo à altura – quem sabe o de ouvir até o final dos tempos uma aula de algum curso 

audiovisual destinado aos estrangeiros. Fui, contudo, à palestra determinado a não mentir, e para ficar 

em paz comigo mesmo, resolvi explicar o meu drama, em vez de fazer a defesa do estereótipo. 

Funcionou para o público, e para mim houve um ganho: eu consegui entender que o que me 

perturbava desde o início, naquela situação, era a expectativa, que de resto não se confirmou, de ser 

obrigado a uma escolha injusta: defender o protótipo abdicando da verdade pessoal.  

Chegados a este ponto, alguém poderia dizer: “ótimo, você conseguiu superar um impasse que 

para você era sério, contornou uma possível situação de mal-estar e, pelo menos naquela noite, foi 

um frustrado a menos, mas o que é que nós temos a ver com tudo isso? O que tem tudo isto a ver com 

linguística? A resposta depende do que entendamos por linguística já que, como a hora nos relógios 

da música de Adoniran Barbosa, essa coisa que chamamos de linguística vareia. Para as orientações 

linguísticas que estão mais em evidência hoje, a resposta à pergunta que acabo de fazer seria mais 

provavelmente “nada”. Mas para algumas orientações da sociolinguística que não constituem o 

mainstream da nossa veneranda disciplina no Brasil, a resposta pode ser bastante diferente: em 

situações como aquela que acabo de relatar há aspectos que afetam direta ou indiretamente todos os 

falantes, aspectos que conhecemos mal, e que teríamos interesse em entender melhor. A eles, se 

dedica uma linha de investigação sociolinguística que se interessa não só por aquilo que se observa 

em termos de variação e mudança do sistema, num determinado tempo e espaço linguístico, mas 

também e principalmente pelos valores que as pessoas atribuem às diferentes formas de expressão, 

em situações mais próximas ou mais remotas de contato. Um bom exemplo dessa orientação são os 

trabalhos de Brigitte Schlieben-Lange, prematuramente falecida.  

Depois de Saussure, tendemos a pensar que os valores que as comunidades de falantes associam 

às línguas ou variedades de línguas são externos ao sistema e, portanto, constituem dados menos 
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interessantes; mas eles não são tão externos assim, porque retroalimentam o comportamento das 

pessoas, estabilizando os próprios sistemas; se os observarmos mais de perto, veremos que esses 

valores têm uma história, e que entram facilmente a fazer parte de construções ideológicas maiores. 

Estudá-los, deveria ser uma prioridade no Brasil, que afinal foi um país multilíngue desde o 

descobrimento – sabemos, com efeito, que, em qualquer situação de multilinguismo, os diferentes 

grupos linguísticos entram no jogo em posições sociais diferenciadas, e isso por definição.  

Perguntamo-nos, por exemplo: como eram vistas, em diferentes momentos do Brasil-Colônia, 

as línguas dos indígenas e dos escravos? Que valor se daria ao espanhol entre 1580 e 1640, quando 

Portugal se tornou uma província espanhola, ou no longo período em que se definiram as fronteiras 

entre o português e o castelhano, na região sul da América Latina? Que conotações teria o italiano 

para a aristocracia cafeeira, no momento em que os primeiros imigrantes foram viver nas cidades, e 

agitaram as manhãs pacatas e ordeiras daquelas metrópoles de algumas dezenas de milhares de 

habitantes com um discurso anarquista ou socialista? Por razões óbvias (ou talvez nem tanto), tem-se 

dado mais atenção ao problema de explicar por que e como o português conseguiu tornar-se a língua 

de um país continental e isso leva a tratar tudo aquilo que não é português como um substrato ou um 

superstrato, que no máximo rende uma boa lista de empréstimos e alguns bons exemplos de 

etimologia popular, e só. Mas se quisermos dizer coisas razoáveis sobre as várias hipóteses 

(crioulistas, semi-crioulistas, derivistas, etc.) que procuram orientar o nosso conhecimento da história 

do português do Brasil, talvez precisemos também de algumas hipóteses sobre o que se passou, em 

vários momentos, na cabeça das pessoas. Então, embora reconhecendo que não interessa a maneira 

como foi levantado aqui, que foi certamente pouco ortodoxa para a linguística desta primeira década 

do século XXI, afirmo que o problema da identidade / identificação tem muito a ver com linguística. 

Eu acrescentaria a isso duas observações que exigiriam maior elaboração, mas que também 

estavam no saldo positivo daquela palestra noturna na Rua Frei Caneca. Trata-se, se posso dizer 

assim, do encontro com duas evidências. A primeira dessas evidências é que, por mais que os 

linguistas falem de língua em termos de intersubjetividade, a inserção de qualquer falante na língua 

é sempre altamente pessoal, circunstancial, e isso que faz da língua um fator de identificação muito 

eficaz. A segunda tem a ver com o fato de que a identificação com a língua (ou com qualquer outra 

instituição comprometida com valores) é sempre da ordem do vivido. Vamos elaborar um pouco.  

Para falar da primeira dessas evidências, preciso definir uma noção não estética de estilo. Penso 

que estamos todos de acordo quanto ao fato de que o estilo de um artista é um fator de identidade e 

de identificação. Todo mundo terá feito a experiência de ouvir um trecho de música clássica 

desconhecido, e de perceber nele o estilo de Beethoven ou de Brahms ou, para ouvintes mais 

modernos, de algum expoente da música eletrônica contemporânea. Se o artista for um poeta ou um 

prosador em vez de um músico, não haverá dificuldades em admitir que seu estilo resulta de uma 

certa relação com a linguagem que ele e só ele consegue estabelecer. É menos óbvio falar de estilo 

quando nos referimos a pessoas comuns, que falam ou escrevem sem propósitos estéticos; é raro que 

alguém se detenha em rastrear elementos pessoais na fala e na escrita dessas pessoas. Mas aqui 

também a noção de estilo pode ser útil. A língua das pessoas comuns, tanto quanto a dos artistas, é o 

resultado de uma elaboração que corresponde sempre a um modo especial de jogar um jogo de 

possibilidades infinitas: duas pessoas escolhidas ao acaso jogam presumivelmente pelas mesmas 



SILVA, R. C. & Degache, C. (Ed.) (2022). Atas do II Congresso Internacional DIPROling2019: Línguas em trânsito: 

desafios e perspectivas para professores e formadores – II Colóquio Ensino de Línguas Estrangeiras em Contexto 

Universitário. Centro de Ensino de Línguas (CEL) Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Campinas, 29, 

30, 31 de outubro de 2019. 

 

20 

regras, mas não jogam igual. Penso que esta noção de estilo, embora seja altamente provisória, não 

conflita com outras definições mais sérias que já foram dadas do estilo.  

Com essa noção ampla e esteticamente neutra de estilo, chegaremos facilmente a conceber 

qualquer língua como um espaço simbólico no qual os usuários definem sistemas de expressão de 

caráter pessoal - aquilo que os linguistas chamaram frequentemente de línguas pessoais ou idioletos. 

Podemos sempre nos perguntar quais são os elementos estruturais de um idioleto, e podemos também 

procurar entender por que determinados elementos intervieram em sua construção, no lugar de outros 

que poderiam ter assumido funções análogas. Volto aqui por um breve momento à minha história 

pessoal: não há nada de natural em ter nascido numa região de diglossia, num tempo em que o dialeto 

ainda era falado pelos velhos e a língua de prestígio era praticada pelas famílias de classe média baixa 

principalmente aos domingos, quando alguns maridos desafinados se improvisavam tenores, com as 

consequências que já descrevi. Mas para alguém que teve essa história, entender que ela não é natural 

é tudo menos fácil. É preciso mudar de lugar, quem sabe de país, e aí se descobre que os outros têm 

uma outra história, um outro idioleto, um outro “estilo”. 

O que chamei aqui de estilo – estilo de pessoas comuns, não de artistas – é um certo modo de 

ser cuja singularidade deveria agora parecer evidente a quem me ouve. Seria absurdo imaginar que 

as situações e as competências linguísticas que descrevi até aqui possam ter sido compartilhadas por 

muitas pessoas, além dos garotos de uma certa classe social e de uma certa geração. E é óbvio que 

essas situações já não existem há muito tempo. Mas isso, precisamente, nos ajuda a perceber que o 

estilo em questão se constrói à força de circunstâncias singulares e passageiras em que os indivíduos 

são envolvidos sem ser consultados. Ou seja: a inserção numa língua de cultura ocorre sempre num 

contexto histórico muito especial, não só porque cada pessoa tem sua história, mas também porque a 

língua, sem deixar de ser ela mesma, muda com o tempo, as circunstâncias, os gêneros e os tipos de 

mídia em que é usada, e tudo isso é instável. Isso vale para bilíngues e monolíngues, valeu no passado 

e valerá sempre no futuro. Como o elefante da história, todos os membros de uma comunidade 

linguística conhecem a língua, mas cada um a conhece concretamente à sua maneira, com a agravante 

de que o elefante em questão não é uma coisa, mas um processo. 

A segunda constatação que descrevi como saldo da palestra da Rua Frei Caneca tem a ver com 

o peso do vivido em qualquer processo de identificação. Assim como recorri ainda há pouco ao 

conceito de estilo, recorro, agora, a um outro conceito que tem uma história igualmente 

congestionada: o de representação. Como é sabido, no mesmo texto de 1892 em que falou de sentido 

e referência, Frege falou de uma terceira dimensão da significação: a representação; com o primeiro 

desses conceitos, a referência, ele procurou puxar para dentro de sua semântica os diferentes 

segmentos da realidade objetiva (basicamente, os objetos do mundo); ele definiu o sentido, como um 

“modo de apresentar os objetos” (mais modernamente, percebeu-se que o sentido é uma função de 

situações a objetos de algum mundo). A esses dois conceitos – o de sentido e o de referência – Frege 

concedeu cidadania plena no domínio da semântica, mas com a representação, ele fez justamente o 

contrário: expulsou-a solenemente desse domínio, argumentando que a representação não tem valor 

intersubjetivo. Para Frege a representação é aquilo que a palavra evoca, no nível da história pessoal, 

da imaginação, das emoções e dos sentimentos. Ela não interessava, porque o grande projeto de Frege, 

era o de uma semântica apropriada para a linguagem da ciência, mas ele não deixou de admitir que 

uma mesma representação pode ser compartilhada por várias pessoas em função de uma história 
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parecida. Eu gostaria de inverter o argumento, dizendo que um dos principais fatores que levam 

grupos de indivíduos a se identificarem entre si através da língua, são precisamente as representações 

compartilhadas, pelo peso que tem nelas o vivido.  

Para dar uma ideia do que chamo de vivido, vou contar, dois de meus encontros com a palavra 

italiana amorevolezza, uma palavra que aprendi, como é fácil imaginar, em minha infância, quando 

meus pais resolveram me mandar para uma escola particular para que eu aprendesse bons modos. A 

própria forma daquela palavra é notável, porque resulta de uma aplicação recursiva de processos de 

derivação: amore, amorevole, amorevolezza. É uma dessas palavras que fazem tremer os tradutores, 

porque nem sempre se encontram em outras línguas palavras com o mesmo grau de complexidade, 

formadas pelos mesmos processos de derivação (o português mesmo não tem nada como 

*amoraveleza” ou “amorabileza”, embora tenha os sufixos –ável e –eza). Independentemente de sua 

complexidade morfológica, a palavra fazia parte do sintagma “l’ amorevolezza dell’ educatore”: ela 

me evoca a mão aberta de alguns de meus primeiros professores, que pertenciam à ordem religiosa 

dos Irmãos das Escolas Cristãs de Jean-Baptiste de La Salle. Era uma pedagogia de outros tempos, 

que tinha como ponto alto uns enormes tapas sonoros e humilhantes, na cara do educando dados à 

vista de toda a classe; a expressão “l’ amorevolezza dell’ educatore” era invariavelmente pronunciada 

quando a mão se erguia, para bater ou simplesmente para ameaçar. Descobri anos mais tarde que não 

eram apenas os Lasallianos que usavam a pedagogia da amorevolezza; os Salesianos também o 

faziam, como de imediato concluí, para meu espanto, ao ouvir a frase do meu colega Luís Carlos 

Cagliari: foi assim que descobri que tínhamos em comum uma educação cristã em colégio religioso 

tocado por padres italianos, numa certa época. A bom entendedor, meia palavra basta, e o que faz os 

bons entendedores é a experiência vivida da língua, não a estrutura da língua. 

Às vezes o que conta não é a palavra, mas apenas uma certa maneira de pronunciá-la, que por 

si só basta para evocar situações, estados de espírito, enfim, mais vivido. Aproveito para lembrar dois 

amigos queridos, um dos quais já faleceu. A razão de lembrá-los aqui é uma conversa a três que 

aconteceu num domingo de sol, às vésperas de um congresso de linguística, na capital histórica da 

Galiza. Tínhamos chegado na mesma noite ao aeroporto de Labacolla (bela etimologia, diga-se de 

passagem), o Hartmut Kleineidham, o Davi Mighetto e eu. Enfrentamos juntos uma interminável 

viagem de ônibus até a parte baixa da cidade, seguimos a pé até o velho convento de agostinianos que 

nos abrigaria, e ficamos amigos. Éramos obviamente muito diferentes, e na tarde de domingo, 

enquanto não chegava a hora da palestra de abertura, ficamos trocando nossas figurinhas sentados no 

chão de pedra da praça. Em certo momento, eu quis saber que nome era esse, Hartmut, e o próprio 

me contou uma pesada história que envolvia a Alemanha hitlerista, os bombardeios aliados em 1943-

44 e as expectativas que se faziam às crianças que nasciam naquele final de uma guerra que, 

contrariamente às expectativas de um ditador, não tinha sido exatamente uma Blitzkrieg. Hartmut foi 

um nome frequente nessa época: falava de coragem, de disposição para a luta, qualquer alemão 

entendia. Da Alemanha da guerra, a conversa passou para os alemães que viviam no Brasil, e dos 

alemães, para a Volkswagen que estava então comprando grandes glebas de cerrado no interior de 

Mato Grosso. Lembrou-se que as grandes multinacionais europeias e americanas têm uma presença 

enorme no terceiro mundo e, se não me engano, surgiu na conversa o nome de Galeano. Aí o amigo 

alemão nos fez sua pergunta: “O que é, afinal, a América Latina?” Quem respondeu – e respondeu 

como quem lembra uma história de desânimo – foi o argentino, que àquela altura vivia exilado na 
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Suécia: “El pueblo, unido, jamás será vencido”. A frase, com sua entoação, dizia tudo para mim e 

para o argentino. Para o alemão, foi preciso traduzi-la, ou melhor dizendo, explicá-la, e não adiantou 

nada. Mas o ponto é precisamente esse: quando a gente começa a explicar, é porque não há vivido 

suficiente.  

Se estou certo, a contaminação pelo vivido e a força das representações associadas são os dois 

fatores mais importantes para que nos identifiquemos com outros através da língua. Voltando à 

famosa palestra traumática da Rua Frei Caneca (que, para quem não sabe, foi “do amor divino” e 

autor de uma gramática), isso também ajuda a entender meu drama: assumindo o estereótipo da 

grande língua de cultura, invocando o ideal de uma língua nacional que começa precisamente em 

Dante, eu me sentiria como um mau ator que interpreta o papel de mordomo, sem nunca ter cruzado 

com um.  

É então o caso de pensar que as crenças que têm alimentado o ensino da língua materna e das 

línguas estrangeiras invocando os mais variados conceitos de pátria, de nação e de cultura não passam 

de grandes construções mentirosas? Tenho-me feito muito essa pergunta terrível, e a resposta mais 

razoável a que consigo chegar é “depende”. Como dizia Renan (sou grato a Gilvan Müller de Oliveira 

por ter lembrado em sua tese de doutorado, essa passagem do autor da Vida de Jesus Cristo) não se 

chega à grande noção de pátria sem que as pessoas compartilhem uma forte quantidade de 

esquecimentos. Trocando sua afirmação em termos linguísticos, não se chega aos valores que 

atribuímos às grandes línguas sem operar reduções drásticas. O problema é que na maioria das vezes 

essas reduções chegam às raias do absurdo ou são irreparavelmente mal-intencionadas.  

Já se disse, e de várias maneiras, que o fato de falarem uma mesma língua cria entre as pessoas 

um forte elo de identidade, que as distingue das pessoas que falam outras línguas. Provavelmente essa 

tese é correta, mas surgem problemas quando se resolve reduzir essa identidade a um único traço, 

porque então se cai invariavelmente na caricatura. Por exemplo, já se disse que o francês é a língua 

da clareza, que o inglês é a língua dos negócios e que o italiano é a língua da música. Há muita gente 

que acredita, de boa fé, nessas afirmações, que às vezes são inclusive assumidas por alguma instância 

oficial e outras vezes contribuem para justificar grandes financiamentos e grandes programas 

educacionais. Mas nessas afirmações costuma haver muito pouco de verdade e muito de ideologia. 

Se quisermos que o italiano seja a língua da música, precisaremos, antes de mais nada, perguntar de 

que música se trata. Não será o samba, porque o samba, como a maioria dos ritmos sincopados, requer 

palavras oxítonas: aí, a língua portuguesa, com sua série infindável de palavras que terminam em –

ão e –ar e com a ajuda de algumas palavras em –il e –al, como Brasil e tropical, resulta muito mais 

apropriada. Samba em italiano não é impossível, mas é um tour de force, coisa para gênios como 

Adoniran Barbosa, já citado aqui. A quem insiste em dizer que o francês é a língua da clareza, como 

gostavam de fazer meus professores da Universidade de São Paulo, recomendo a leitura dos livros de 

Derrida. E para quem ainda acredita que há alguma coisa natural no fato de que o inglês é a língua 

dos negócios, lembro que a situação atual do inglês como língua internacional do business é o 

resultado de uma política de décadas, aplicada de maneira planejada às custas do francês. Um dos 

primeiros programas em que se articulou essa política foi o Basic English, onde Basic não é o velho 

e bom adjetivo que significa “básico”, mas sim uma sigla para British, American, Scientific, 

International, Commercial. O Basic English não é um subprograma do big stick, mas é mais ou menos 

da mesma época.  
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No fundo, todas as “fórmulas mágicas” que têm a pretensão de resumir em uma única frase o 

“espírito” de uma língua são tão pobres de conteúdo como a distinção que fazia a avó do linguista 

Carlos Franchi entre o italiano e o alemão. Segundo contava o Franchi, essa avó era de origem tirolesa, 

e tinha recebido uma educação esmerada tanto em italiano como em alemão, antes de vir para o Brasil, 

onde se casou com um plantador de café analfabeto de Rio Claro e teve uma dúzia de filhos. Pois 

bem, a crer no relato do Franchi, essa avó costumava dizer aos netos que o alemão era a língua dos 

cavalos, e o italiano era a língua do amor. Provavelmente, quem a tinha convencido disso, antes que 

viesse a casar-se com o tal cafeicultor paulista, era um italiano apaixonado, que tinha algum rival 

falante de alemão-austríaco (A opinião dos cavalos, é claro, não conta). Afirmações como essa 

traduzem um sentimento de identificação, mas são excessivamente carregadas de ideologia para 

serem aproveitáveis: no máximo, nos dão indicações genéricas sobre algum tipo de discriminação, 

corrente em determinada época, em situações de contato.  

Se a ideia é dizer muito sobre uma língua em uma única frase, talvez fosse mais interessante, 

em vez de procurar a fórmula mágica que define sua índole, associá-la a determinados jogos 

linguísticos que ela desenvolveu. Dou três exemplos, todos tirados de línguas românicas. Como se 

verá, os “jogos linguísticos” de que estou falando aqui não têm nenhum compromisso maior com a 

ideia witthgensteiniana de “jogos de linguagem”: são apenas formas de brincar com a linguagem que, 

salvo engano, tiveram maior circulação nas línguas em questão.  

1. No espanhol pré-automóvel praticou-se muito o gênero do piropo: uma frase curta que os 

moços diziam em forma de galanteio à moça que estava passando, no breve tempo em 

que o caminho dos dois se cruzava: 

Entre lo que se vee y lo que se adevina 

Menudo tormento para la imaginación 

2. Uma brincadeira linguística muito a gosto dos franceses é a contrepéterie, uma espécie 

de enigma em que se trata de descobrir uma frase, possivelmente escatológica, que se 

esconde sob uma frase dada. Para um falante de francês vale, por exemplo, o desafio de 

descobrir que sob a frase inofensiva 

Marc Polo est arrivé à pied de la Chine 

 se esconde outra, mais escatológica, Marc Polo est arrivé à chier de la pine. 
.  

3. No No meu dialeto materno é possível mudar o rumo de uma conversação informal, 

objetando ao interlocutor que o assunto da sentença é ele; assim, se alguém fala em teatro, 

pode-se dar a entender que o assunto já “encheu”, (sem ofender o interlocutor) dizendo  

At e dja ti n nümer. 

(esse “jogo” de linguagem é, diga-se de passagem, um dos grandes motivos da alta 

frequência com que se usa o antitópico, naquele dialeto). O que me intriga nessas 

“brincadeiras” é que os falantes das línguas em questão as assumem como parte de sua 

competência nativa. A estrutura das línguas em questão tem certamente alguma coisa a 

ver, já que os jogos obedecem a uma certa gramática, pondo em realce possibilidades 

estruturais muito particulares. Por sua vez, a brincadeira linguística expõe, por assim 
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dizer, a estrutura. Se é a estrutura que cria os jogos, ou se são os jogos que valorizam a 

estrutura, não sei. Problema de ovo e tostines.  

A ideia de associar as línguas aos jogos é melhor do que a de procurar fórmulas mágicas, mas 

é ainda assim uma solução pobre. Outra solução pobre nasce às vezes de outro tipo de observação, 

ligada à etnologia da fala. Já se disse que as línguas do mundo, à parte suas diferenças estruturais, se 

distinguem porque não são faladas do mesmo modo, e isso é sem dúvida verdadeiro. A etnografia 

linguística observou, por exemplo que, conforme a língua, os falantes assumem atitudes diferentes 

para indicar a consideração que têm para seus interlocutores e para o assunto da interlocução; além 

disso, a atitude física que assumem as pessoas durante a conversa muda de uma língua para outra. 

Nas línguas românicas, para dar mostras de que estamos interessados na conversa, interrompemos 

com frequência nosso interlocutor e o ouvimos de uma distância bem menor do que acontece nas 

línguas anglo-saxônicas e nórdicas (onde as pessoas ouvem compenetradamente e falam de uma 

distância bem maior). É fácil, portanto, imaginar que uma conversa “acalorada” entre um nórdico e 

um latino típicos terá lances de pantomina: o latino se aproxima e o nórdico se afasta para restabelecer 

a distância que para ele é a correta; aí o latino se aproxima e o nórdico se afasta para restabelecer a 

distância, e assim sucessivamente; se a conversa for adiante, existe a possibilidade de que os 

interlocutores circulem pela sala, algumas vezes. Há muitos estereótipos que se referem ao modo de 

falar e um deles, muito conhecido, se refere mais uma vez aos italianos e os representa como grandes 

gesticuladores. Esse estereótipo está presente por inteiro na velhíssima história do navio que naufraga 

matando todos os passageiros menos os três cozinheiros; quando o navio começou a afundar, eles 

estavam conversando, e nem se deram conta da catástrofe. Quando chegam sãos e salvos à praia, 

explicam como se operou o milagre de sua sobrevivência: “Siamo venuti parlando”. Trata-se, mais 

uma vez, de um estereótipo, tão pouco confiável como a crença de que qualquer palavra italiana será 

ainda mais italiana se contiver algumas consoante geminadas a mais, e dá-lhe a pôr geminadas como 

fazem os donos de restaurantes em seus cardápios: ossobucco, queijo provollone, queijo gorgonzolla, 

queijo parmiggiano, e, insuperável no seu gênero, a socialite que conta uma viagem à Toscana que 

termina numa visita à Torre de Pizza.  

Nessas representações baseadas na observação da fala há às vezes alguma coisa a aprender. 

Mas todas as vezes que alguém tentou me identificar a partir delas, eu me senti profundamente 

humilhado, como se esses estereótipos fossem o pior motivo possível de identificação – algo que fica 

como uma sobra incômoda, quando todos os outros motivos razoáveis de identificação foram 

destruídos. Existem então “outros motivos de identificação mais razoáveis”? De que natureza são 

eles? 

Eu diria que para descobri-los precisamos entender corretamente uma tese que resumi no início 

desta palestra através da fórmula “cada língua uma cabeça”, ou seja, a tese de que, por serem nativas 

numa determinada língua, as pessoas não só desempenham seu papel de falantes num andamento 

inconfundível, que vai do “andante maestoso” ao “gingando”, mas ainda enxergam o mundo e pensam 

de um modo peculiar. Precisamos então nos perguntar se as línguas têm essa força, se é verdade, 

como pretendia Humboldt, que elas criam para quem as fala uma “forma mentis”. Esse problema 

reaparece várias vezes na história das ideias linguísticas e, na primeira metade do século XX nos leva 

aos escritos de Franz Boas, Edward Sapir e sobretudo Benjamin Lee Whorf. Mais radical que seus 
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colegas, Whorf avançou por volta de 1950 a hipótese de que nossa capacidade de perceber o mundo, 

é determinada pela estrutura da língua que falamos. Assim, por exemplo, os indígenas das tribos Hopi 

e Navajo, cujas línguas não comportam sufixos temporais, não teriam a mesma percepção do tempo 

que nós: para distinguir acontecimentos presentes passados ou futuros, precisariam recorrer a uma 

espécie de metáfora espacial, pela qual esses mesmos acontecimentos estão mais ou menos próximos 

de quem fala, e são mais ou menos acessíveis a sua observação direta. 

As propostas de Whorf desencadearam uma quantidade de pesquisas, tanto especulativas como 

experimentais. Entre essas pesquisas é clássica a tentativa de verificar se a língua influi na percepção 

das cores, mas esse estudo acabou por provar que as várias culturas não dividem o espectro das cores 

conforme a língua que falam, e sim que fixam no espectro alguns pontos de referência por assim dizer 

exemplares, a partir dos quais a percepção se organiza. Em suma, a pesquisa sobre as cores, que num 

primeiro momento procurava confirmar ou refutar a influência das línguas na percepção, fez aparecer 

um conceito novo, o de protótipo. Nós organizamos o que percebemos marcando como prototípicos 

certos segmentos que nos são dados pela percepção e que são os mesmos para as várias línguas. 

Um outro estudo célebre que tomou forma no contexto criado pela hipótese de Whorf refere-se 

à capacidade de pensar abstratamente utilizando a relação entre proposições que os lógicos chamam 

de “condicional contrafactual”. Em todas as grandes línguas europeias, o contrafactual é expresso por 

uma construção especial, um dos tantos usos da conjunção condicional que os gramáticos se 

descabelam para explicar. Em português padrão, essa construção mobiliza o subjuntivo mais-que-

perfeito e o condicional: se eu tivesse sabido, teria vindo mais cedo; em português não-padrão, a 

construção é outra (se eu sabia, vinha mais cedo), seja como for, o condicional contrafactual tem uma 

forma diferenciada em todas as variantes do português. Já algumas línguas faladas na China não têm 

um condicional contrafactual, e por isso vários linguistas que haviam sido atraídos pelas ideias de 

Whorf foram logo se perguntando se os chineses dessas regiões eram capazes de fazer raciocínios 

desse tipo. A tentação foi responder que não, mas depois viu-se que esses mesmos chineses tinham-

se adiantado de maneira assombrosa em certas áreas da informática que dependem, precisamente, do 

uso de raciocínios contrafactuais. Notou-se também que, com o tempo, certos falantes de chinês 

haviam desenvolvido construções que exprimiam o contrafactual, e acabou-se por descobrir que essas 

construções eram antigas na língua. Esses exemplos nos ensinam que não iremos muito longe se 

procurarmos caracterizar a língua como uma prisão (não importa se de regime aberto ou fechado), 

isto é, como um limite.  

Quando se tenta avaliar a tese de Whorf, aliás, é preciso lembrar uma outra coisa: apesar de 

todo o barulho que fizeram os gregos que, no começo de nossa civilização, empacotaram o 

pensamento e a linguagem na mesma categoria do lógos, nossos pensamentos e nossos raciocínios 

não são feitos necessariamente de palavras. No tempo de João Batista Vico, foi uma descoberta 

importante perceber que existe uma lógica poética que não pode ser explicada como um cálculo, e, 

portanto, não tem muito a ver com os raciocínios dos lógicos; mais tarde, descobriu-se que pensamos 

também musicalmente e visualmente. A quem duvida, lembro uma célebre passagem das Confissões 

em que Rousseau conta como sempre lhe pareceu incompreensível a fórmula algébrica do quadrado 

do binômio (lembre-se: [a + b]2 = a2 + 2ab + b2), e como a validade dessa fórmula lhe pareceu evidente 

quando conseguiu representá-la por meio de segmentos e quadriláteros. Se quisermos convencer-nos 

seriamente de que o uso de uma língua cria um modo de olhar para a realidade, precisamos procurar 
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entender o que distingue o raciocínio verbal dos raciocínios que operam com outras formas, por 

exemplo espaços e sons.  

Em que consiste, então, a especificidade da linguagem? Um dos últimos expoentes da Gestalt, 

Rudolph Arnheim, respondeu que, embora a linguagem não seja o único meio de que dispomos para 

pensar, ela é, por excelência, o meio que nos permite reduzir o mundo a conceitos. Um objeto 

esquecido no saguão do elevador seria sempre o mesmo se a percepção não fosse trabalhada também 

pela linguagem. Linguisticamente, podemos fazer dele um volume, um objeto opaco ou uma mala. 

Podemos referi-lo a experiências diferentes, como viajar para a praia, bloquear o raio de uma célula 

fotoelétrica, medir o volume de um corpo de três dimensões ou tropeçar e bater com a testa na parede. 

Nestes diferentes contextos, o objeto será uma mala esquecida, um corpo opaco, um paralelepípedo 

ou simplesmente um obstáculo inesperado. Não há palavra ou construção gramatical, por mais 

humilde que seja, que não traga consigo alguma carga de elaboração conceitual. E a experiência que 

se associa às palavras e às construções linguísticas é sempre enorme, porque, além do mais, precisa 

ser uma experiência compartilhada. 

Já se disse que certas palavras apareceram em certas línguas porque o povo que as falava tinha 

um interesse singular pelas realidades que elas exprimem, e que por esse motivo elas não podem ser 

traduzidas. Um exemplo célebre é a palavra “saudade” que teria sido inventada pelos portugueses e 

que não teria um equivalente adequado em outras línguas (“nostalgia”, “regret”, “homesick” seriam, 

invariavelmente, traduções falhadas). Acreditar que somente os portugueses são capazes de sentir 

saudade é uma grande bobagem, mas a ideia de que a palavra portuguesa “saudade” é mais densa em 

português do que o são suas traduções em línguas antigas e modernas não é de todo absurda: não se 

pode pensar na palavra “saudade”, sem lembrar que, durante séculos, os portugueses – num 

empreendimento em que os intelectuais se juntaram ao povo – se dedicaram com uma teimosia insana 

a analisar e possivelmente descrever esse sentimento, e isso fez com que a palavra “saudade” seja 

capaz de evocar uma construção cultural e uma carga de vivido particularmente complexas. Algo 

semelhante pode ser dito da palavra “sertão”, que não será nunca mais a mesma depois de Euclides 

da Cunha e Guimarães Rosa.  

Exemplos como esses poderiam ser multiplicados, mas neste ponto é mais importante 

generalizar, isto é, refletir sobre o que eles nos ensinam. Para encurtar a história, eu diria que as 

línguas se, por um lado contêm uma estrutura gramatical e um vocabulário que podem ser 

modificados e suplementados a todo momento, por outro lado contêm também a memória – viva 

ainda que confusa e às vezes contraditória - de um número incontável de problemas de 

conceitualização e de soluções que foram tentadas, passaram pelo crivo da coletividade dos falantes 

e permanecem como patrimônio comum.  

Em outras palavras, toda língua historicamente dada, a qualquer momento de sua história, está 

à procura de meios para expressar experiências que assumiram uma importância nova para o grupo 

social que a fala. Mas, a todo momento de sua história, a língua é também o registro de um trabalho 

enorme já feito para descrever os mundos em que vivemos. Assumir-se como falante de uma língua 

significa reconhecer-se como participante desse trabalho coletivo que está sempre em andamento, 

mas também saber que já existe à nossa disposição um enorme saldo histórico de aquisições. Nas 

grandes línguas de cultura, esse saldo pode ser tão grande que só um estudo sistemático de longo 

fôlego nos permite descobri-lo.  
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Devemos então pensar que a identificação baseada em representações fortes, carregadas de 

vivido, não serve mais neste nível? Eu não diria isso: apostar na criação de representações fortes e 

fazer do que está nos livros uma forma de vivido é mais importante do que nunca, e é um 

empreendimento perfeitamente possível, como mostram a grande aventura da recuperação das línguas 

antigas pelos humanistas e a possibilidade, que sempre existiu, de aprofundar-se no estudo das 

línguas, culturas e literaturas estrangeiras. O que muda nesse nível é o sentido e o papel do vivido e 

das representações que, agora, são mediadas: pelo escrito, pela experiência linguística dos outros, 

pela escola e, por que não, por instituições como o Instituto Italiano de Cultura e a Casa de Dante. É 

bom que seja assim, porque a experiência direta, também tem suas limitações, e as mediações em 

questão permitem superá-las. 

A esta altura, quem ainda está disposto a prestar alguma atenção nas minhas reflexões deve 

estar bastante intrigado. Voltemos ao meu problema inicial: o sentimento de estresse de uma palestra 

de final de tarde. Uma origem possível do estresse era minha dificuldade em fazer o discurso da 

grande língua de cultura, mas não é precisamente isso que estou fazendo neste momento, ao falar da 

maneira como as línguas evoluem junto com a experiência das comunidades de falantes?  

Em certo sentido sim, mas isso pode estar mostrando que o que parecia ser o dilema real num 

primeiro momento valia, na verdade, como a percepção confusa de um outro dilema, mais sério e 

mais real. Em outras palavras, é muito possível que minha recusa do discurso oficial tivesse uma 

motivação mais funda: o medo de cair em uma lista de estereótipos (a da instituição), para fugir de 

outros (os da novela, por exemplo). De fato, não faria sentido recusar estereótipos como o da língua, 

da música, do amor ou o da gesticulação, e depois repetir mecanicamente o discurso pronto com que 

se enaltece um certo tipo de ensino de língua estrangeira. Este último acaba sendo sempre um discurso 

sobre pátria e tradição, e como já lembrei, citando meu colega Gilvan Müller em suas leituras de 

Renan, a pátria é algo que só se constrói à custa de esquecimentos. Melhor do que esquecer, diríamos 

aqui silenciar, e o silenciamento é no mais das vezes uma forma de violência. 

Novamente, alguém poderia perguntar: o que tem a ver tudo isso com linguística? Em minha 

opinião, muito mais do que se poderia pensar. Estou falando contra os estereótipos, e a grande questão 

que se levanta é que o mesmo mecanismo que leva ao estereótipo, que é precisamente o esquecimento, 

a eliminação de traços, a redução, está presente também no processo que leva à ciência. Como lembrei 

no início, a linguística tem uma longa experiência de homogeneizar seu próprio objeto para constituir-

se como ciência. Primeiro, foi Saussure, que sentiu como um paradoxo o fato de que a 

heterogeneidade da fala não era um empecilho à compreensão. Como se sabe, Saussure resolveu esse 

paradoxo postulando uma nova entidade: a língua enquanto código, a estrutura abstrata que subjaz a 

todas as realizações da fala de uma mesma comunidade de falantes e as torna significativas. Saussure 

também nos ensinou a não ligar as palavras com as coisas porque estas últimas, na concepção de 

linguística que ele estava desenvolvendo, não são linguisticamente relevantes. 

Depois de Saussure, Chomsky. A preocupação de dar à língua uma natureza biológica o levou 

naturalmente a realizar um outro tipo de unificação pela abstração: não se tratou mais, para ele, de 

reconhecer uma unidade por trás da heterogeneidade da fala no interior de um mesmo código, mas de 

definir uma unidade por trás da diversidade dos códigos do mundo: essa unidade subjacente acaba 

sendo definida, por exemplo, pela teoria de princípios e parâmetros que é admirável em sua 

capacidade de abstração, mas nem por isso é menos seletiva em seus objetivos.  
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Se mencionei Saussure e Chomsky nesta fala foi para lembrar o fato bem conhecido de que os 

principais avanços da linguística, nos últimos 100 anos, só foram possíveis graças à opção de deixar 

de lado uma quantidade de fenômenos que, hoje, a grande linguística encara possivelmente como 

marginais. Ora, esses fenômenos são marginais para a ciência deste momento, que é uma certa ciência 

historicamente situada, mas continuam tendo muito a ver com a experiência intuitiva que temos da 

língua, e pertencem à experiência de todos nós, falantes ou falantes-linguistas que sejamos.  

Nesta fala, eu acabei tratando de um deles: o processo pelo qual, em determinadas 

circunstâncias, as pessoas se identificam com uma língua, ou se identificam entre si através de uma 

língua. Ressaltei que esse é um processo importante de ser considerado, se quisermos entender a 

dinâmica dos grupos sociais, e se quisermos explicar uma série de comportamentos individuais cujas 

motivações não dizem respeito a propriedades estruturais, mas sim a valores. 

Deveria ter ficado claro que esse processo é complexo, aliás é muito possível que a formulação 

“As pessoas se identificam com uma língua” recubra situações muito diferentes entre si.  

Para tratar desse processo, recorri a noções que a tradição linguística também marginalizou, por 

exemplo as representações fregeanas, recuperando a ideia, também fregeana, de que as representações 

são pessoais e intransferíveis, mas ainda assim podem ser compartilhadas; sugeri que elas são 

carregadas de vivido, e têm origem em maneiras peculiares de lidar com o vivido.  

Procurei mostrar que são precisamente o vivido e a história que acabam definindo formas 

específicas de inserção no sistema linguístico, e lembrei que essas inserções combinam 

inescapavelmente referências a pessoas, lugares, recursos tecnológicos e elementos estruturais (por 

exemplo as palavras e construções gramaticais). Ou seja, a “apropriação” do sistema é sempre 

altamente idiossincrática e contextualizada. 

Embora eu não tenha dado ênfase a este aspecto, deveria também ter ficado claro que entendo 

a identificação como um fenômeno gradual, que pode admitir contradições e conflitos. Uma das 

possíveis causas de conflito é que há formas de identificação que são mais intuitivas, e outras que são 

mais intelectuais; a depender do peso que queiramos dar à intuição ou à razão, a identificação com 

uma língua em certos níveis pode ser empecilho para a identificação com essa mesma língua, em 

outros.  

Ao falar de estereótipos, acabei falando de esquecimento e redução, e isso foi usado para 

explicar por que as pessoas recusam certas identificações e aceitam outras.  

Falei que a imagem da língua que se constrói no ensino, é às vezes um estereótipo pobre. 

Apliquei essa ideia ao ensino de língua estrangeira, e não parei para dizer que a ideia vale, e muito, 

também para o ensino de língua materna. Infelizmente. 

Levantei, por fim, uma grande questão: o que há de estereótipo na ciência? É possível fazer 

ciência sem cometer esquecimentos?  

Essa última pergunta foge ao tema desta palestra e, a rigor, não precisaria ser respondida aqui. 

Não resisto, contudo, à tentação de perguntar mais uma vez: o que tem tudo isto a ver com linguística? 

E a resposta pode ser dada por uma última analogia. Eu disse que não vale a pena trocar o que se diz 

na sociedade pelo que dizem certas instituições, se for para ficar no domínio do estereótipo. 

Analogamente, eu diria que não vale a pena abdicar de uma convivência pessoal, intuitiva e 

eventualmente limitada com a linguagem, se for para cair de cabeça em outras reduções, apenas 

porque estas últimas têm a chancela da ciência.  
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Pior ainda se, em nome da ciência, começarmos a querer decidir o que os outros devem fazer, 

como quando certos iluminados se põem a deliberar sobre o que é pátria. Há, infelizmente, muita 

gente que se guia pelo lema “minha linguística, minha pátria”, e que não percebe que se comporta 

como a avó tirolesa do Carlos Franchi: defendendo um estereótipo. Lembro que, assim como há várias 

noções de pátria, há várias maneiras de delimitar círculos teóricos, e que num caso como no outro 

falar em pureza (por exemplo metodológica) e em excelência (por exemplo teórica) pode ser uma 

conversa fiada que esconde a violência.  

Uma palavra importante na frase que acabo de pronunciar, é “violência”; uma outra é “conversa 

fiada”. Esta última expressão remete ao começo desta palestra, mais precisamente ao momento em 

que eu expliquei que não falaria como cientista da linguagem, e que só tinha aceito fazer esta palestra 

porque os organizadores me haviam autorizado a fazer “uma conversa fiada”. 

Quando uma fala reencontra seu começo, os retóricos falam às vezes de “composição em anel”, 

um roteiro de composição que lembra perigosamente o meu cachorro Fubá, quando consegue apanhar 

o rabo com os dentes, mas que goza de prestígio em alguns círculos. 

É isso que temos aqui. Uma conversa fiada, e uma composição em anel.  

Se o anel fecha direito, não sei.  

Algum dia talvez eu tenha ideias para uma conversa mais séria.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR QUE LER OS CLÁSSICOS DA ANTIGUIDADE HOJE
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RESUMO 

No Brasil de hoje, os Estudos Clássicos enfrentam duas ameaças: a apropriação de seu capital 

simbólico por certa direita (que deixa transparecer uma imagem muito discutível da Antiguidade, 

embasada em antigos preconceitos) e as acusações de uma suposta inutilidade da área, que, na 

verdade, pesa sob o conjunto das ciências humanas. Procura-se, primeiramente, refletir sobre essas 

condições antes de se defender a atualidade e o interesse dos clássicos da Antiguidade. Como exemplo 

de “clássico”, à maneira de Eliot, mas buscando-se evitar o etnocentrismo, toma-se a Eneida de 

Virgílio, obra sempre aberta a novas interpretações e, sobretudo, a novas questões despertadas pela 

contemporaneidade. 

RÉSUMÉ 

Dans le Brésil d’aujourd’hui les Études Classiques doivent faire face à deux menaces: l’appropriation 

de leur “capital symbolique” par la Droite (où il se révèle une image très controverse de l’Antiquité, 

fondée sur des vieux préjugés) et les accusations concernat leur inutilité supposée, un reproche fait, 

en vérité, à l’ensemble des sciences humaines. On cherche, premièrement, à réfléchir sur ces 

conditions avant de défendre l’actualité et l’interêt des classiques de l’Antiquité. Comme exemple de 

“classique”, à la manière d’Eliot mais cherchant à éviter l’éthnocentrisme, on prend l’Enéide de 

Virgile, une oeuvre toujours ouverte à des nouvelles interprétations et, surtout, à des nouvelles 

questions posées par le monde contemporain. 

PALAVRAS-CHAVE: clássico, Antiguidade, Estudos Clássicos, Virgílio, Eneida. 

MOTS-CLÉS: classique, Antiquité, Etudes Classiques, Virgile, Enéide. 

Antes de procurar responder à pergunta “Por que ler os clássicos da Antiguidade?”, tema da 

mesa-redonda em que nossa modesta contribuição se insere, pretendo tratar da disciplina que os 

estuda e divulga, os Estudos Clássicos; de fato, o cenário sombrio das políticas culturais no Brasil de 

hoje me incita, antes de tratar de forma mais positiva da questão, a estabelecer uma espécie de 

distanciamento de certos discursos que, de uma forma muito discutível, buscam se apropriar daqueles 

estudos. 

A área de Estudos Clássicos em nosso país, e não só nele, frequentemente apelou a um discurso 

apologético para enfrentar os riscos que ela parecia correr num contexto em que a utilidade do ensino 

de Latim e Grego era posta em xeque; no Brasil, esse tipo de arrazoado foi comum nos anos 

posteriores à eliminação do ensino do Latim nas escolas públicas na década de 60. Mas, se o estudo 

do Latim perdeu espaço em nosso ambiente escolar, sobreviveu, sobretudo, nas universidades 

públicas, ao lado do Grego antigo; nas últimas décadas, pode-se mesmo falar, mais do que em mera 

sobrevivência, num vigor significativo da área, atestado pela quantidade e pela qualidade de 

publicações e uma internacionalização crescente. 

Hoje em dia, porém, são as próprias ciências humanas que estão sob ameaça graças a uma visão 

tosca do que seja o conhecimento e dos benefícios de uma cultura descompromissada com a produção 

de resultados práticos imediatistas. Se pensarmos na CPI das universidades públicas paulistas, é, de 

fato, o conjunto das ciências humanas que se encontra sob ataque de forças obscurantistas. Muito 

recentemente, no dia 9 de outubro deste ano de 2019, duas deputadas, uma do PSL e outra do PSDB, 

mailto:odoricano@gmail.com
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questionaram o investimento em pesquisas “sem aplicabilidade e retorno econômico imediato”, em 

especial nas ciências humanas, conforme se pode ler em matéria do Carta Campinas 

(https://cartacampinas.com.br/2019/09/deputadas-do-psl-e-psdb-atacam-as-ciencias-humanas-em-

cpi-das-universidades-publicas/). 

Este é um primeiro desafio que se pode colocar no caminho de uma área como a de Estudos 

Clássicos e pôr a perder o que se conquistou nas últimas décadas, se o farisaísmo imediatista aliado 

ao obscurantismo provocarem perdas de investimento na área, como a diminuição dos recursos para 

pesquisa. O segundo desafio diz respeito ao capital simbólico desses estudos, sobretudo do Latim, de 

que a extrema-direita e a direita brasileira tentam se apropriar. Num passado recente, classicistas eram 

vistos, por vezes, como elitistas conservadores, até mesmo etnocêntricos; no Brasil de hoje, expoentes 

da direita mais ou menos radical, ironicamente como que a justificar o preconceito contra o qual 

lutamos no passado, associam os Estudos Clássicos a seus princípios. Três pequenos exemplos 

bastarão. O primeiro é o de Olavo de Carvalho, que, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, 

publicada em 23 de setembro de 2006, definia o ideário direitista e incluía nele o cultivo do que 

chamava “cultura clássica”:  

“direita, conservadorismo genuíno, é a síntese inseparável dos seguintes elementos: 

liberdade de mercado, valores judaico-cristãos, cultura clássica, democracia 

parlamentar e império das leis. O resto é comunismo, fascismo, nazismo, anarquismo, 

tecnocracia, socialismo light, o museu inteiro do besteirol político”. 

Um segundo exemplo é o do jornalista Diogo Mainard, que, numa crônica para a revista Veja 

(de 8 de outubro de 2008), em que atacava ironicamente a reforma ortográfica, “propugnando” a 

abolição do alfabeto, dizia, pensando na eliminação das letras que, sem representarem mais som 

algum, subsistem no português escrito de Portugal por respeito à origem etimológica: 

“Eu entendo perfeitamente o empenho dos brasileiros em deslatinizar a língua escrita. 

De certo modo, o latim representa tudo o que rejeitamos: os valores morais, o rigor 

poético, o conhecimento científico, o respeito às leis, a simetria das formas, o pensamento 

filosófico e a harmonia com o passado, o estudo religioso”.  

Notemos que nos dois casos se associa cultura clássica a valores religiosos. Difícil não pensar 

na comum associação entre latim e religião que muitos ainda fazem, mostrando que o que entendem 

por cultura clássica é uma construção muito particular e redutora, já que essa cultura é, originalmente, 

pagã, e esse aspecto das civilizações antigas é apagado diante dos valores de certa religião ocidental. 

Valores morais e estudos clássicos é outra equação constante e foi comum nas defesas do ensino de 

latim nas escolas no século passado. Pode-se duvidar de que esses defensores da cultura clássica se 

deem conta da alteridade das culturas antigas, que tinham também valores muito diferentes do que 

eles aprovariam. 

Por fim, em 2012, a imprensa noticiou que um grupo de jovens conservadores pretendia reviver 

o antigo partido que foi esteio da ditadura militar no Brasil, o Arena. Cito: “No programa da nova 

Arena, constam propostas como a privatização do sistema penitenciário; a abolição de qualquer 

sistema de cotas raciais, de gênero, ou condições "especiais"; a aprovação da maioridade penal aos 

https://cartacampinas.com.br/2019/09/deputadas-do-psl-e-psdb-atacam-as-ciencias-humanas-em-cpi-das-universidades-publicas/
https://cartacampinas.com.br/2019/09/deputadas-do-psl-e-psdb-atacam-as-ciencias-humanas-em-cpi-das-universidades-publicas/
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16 anos; o retorno ao currículo escolar de disciplinas como moral e cívica e latim; a retomada do 

controle de estatais fundamentais à proteção da nação; e o reaparelhamento das Forças Armadas” (O 

Globo, 15/11/2012).1 

De novo, associa-se “moral e cívica” ao estudo de latim, que integra um ideário de direita, ou 

extrema-direita, já que se trata de reviver um partido aliado a um projeto ditatorial. 

Obviamente, a cultura clássica não é de direita nem de esquerda, e devemos sempre apontar as 

tentativas de se apropriar de seu capital simbólico de uma forma restritiva, superficial, rasa. Mas o 

que as origens da palavra “clássico” podem nos mostrar sobre o capital simbólico de nosso campo de 

estudos? 

Aulo Gélio, em seu livro Noites áticas, explica assim a palavra classicus:  

‘Classici’ dicebantur non omnes, qui in quinque classibus erant, sed primae tantum 

classis homines, qui centum et uiginti quinque milia aeris ampliusue censi erant. (VI, 13, 

1-2).2 

“Diziam-se classici não todas as pessoas que estavam nas cinco classes, mas somente as 

da primeira classe, que, segundo o censo, tinham cento e vinte e cinco mil asses ou mais”. 

No mesmo Aulo Gélio, Frontão (Marcus Cornelius Fronto, 96-166), um orador de estilo 

arcaizante, associa o adjetivo classicus ao substantivo scriptor, num contexto que parece revelar uma 

associação elitista entre excelência e classe social: 

Ite ergo nunc et, quando forte erit otium, quaerite, an “quadrigam” et “harenas” dixerit 

e cohorte illa dumtaxat antiquiore uel oratorum aliquis uel poetarum, id est classicus 

adsiduusque aliquis scriptor, non proletarius.(XIX, 8, 15). 

“Vão agora, então, e, quando surgir um tempo livre, investiguem se “quadriga” [no 

singular, em vez do plural: quadrigae] e “areias” [harenae, no plural, em vez do 

singular]” foram empregados por algum poeta ou orador daquela mais antiga coorte, isto 

é, algum escritor clássico e próspero, não um proletário”.  

Temos três palavras que associam qualidade da obra e classe social: classicus, o cidadão da 

primeira classe, como vimos; adsiduus, que designa o rico proprietário de terras;3 e, por fim, 

proletarius, a classe que só tinha como riqueza sua prole.4 Mas é preciso ressalvar que o autor citado 

se utiliza da divisão censitária dos segmentos sociais da antiga Roma para fazer uma analogia: a 

divisão em cidadãos mais ricos e mais pobres serve para ilustrar a classificação em autores excelentes 

e seu contrário. Permanece a questão de os autores clássicos serem os melhores autores, pois, afinal, 

quem estabelece essa escala de excelência? 

 
1http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2012/11/jovens-estudantes-tentam-refundar-partido-simbolo-da-

ditadura-militar.html. 
2 Texto a partir da edição de Marshall (1968). 
3 Veja-se o verbete correspondente no Oxford Latin Dictionary (2000): “Settled on the land, land-owning, wealthy (as 

opp. to proletarius (s.v. assiduus, 1). 
4 “Belonging to the lowest class of citizens”, traz o Oxford Latin Dictionary. 
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Não há dúvidas de que, de quando em quando, alguém defende os clássicos sob uma perspectiva 

que poderíamos chamar de “elitista”, baseando-se num cânone cuja subjetividade de escolha não é 

reconhecida: os livros clássicos seriam as melhores obras por algum mérito essencialista além do 

tempo e das diferenças culturais. 

Se rejeitamos o cânone nesses termos, há, porém, um outro cânone possível, o das obras que 

influenciaram tanto a literatura ocidental que não conhecê-las é perder uma chave importante de sua 

interpretação. A Antiguidade clássica constitui um cânone desse tipo. Podemos ler Os Lusíadas sem 

a Eneida e a épica homérica, mas essa leitura deixará de lado elementos importantes da significação, 

já que Camões insere seu poema numa tradição que ele desafia: “Cesse tudo o que a Musa antiga 

canta/Que outro valor mais alto se alevanta” (I, 3, 7-8). Ler Camões tendo Virgílio em mente 

acrescenta camadas de sentido inacessíveis a ler Camões de forma isolada. Para dar um outro pequeno 

exemplo: uma orientanda de Iniciação Científica sob minha supervisão vem estudando os ecos de 

Eneias na descrição do Satã de Milton em Paraíso Perdido; ler Milton nessa tradição virgiliana traz, 

certamente, um ganho interpretativo. E os exemplos poderiam ser multiplicados. A teia intertextual 

que perpassa a literatura ocidental mostra a relevância de se conhecer as obras gregas e latinas com 

as quais uma longa tradição dialoga. Clássicos, porque matrizes fecundantes ao longo dos séculos. 

Lembremos a sétima resposta de Ítalo Calvino à pergunta “Por que ler os clássicos? Os clássicos são 

aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e 

atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram” ...5 

Além desse poder de influência demonstrado no passado, essas obras, mesmo as mais estudadas 

dentre elas, continuam a exercer um poder de sedução que parece advir de sua capacidade de instigar 

perguntas novas ou respostas novas a antigas perguntas. Ítalo Calvino, em sua sexta proposição, diz 

que “Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer” (p. 11). 

Podemos adaptar um pouco essa afirmação: “Um clássico é um livro que nunca paramos de 

reinterpretar à luz das nossas inquietações, seja qual for a época em que vivemos”. A partir deles e 

sobre eles, nunca terminamos de tecer discursos.  

A Eneida de Virgílio foi apontada por Eliot como o grande clássico ocidental, num estudo 

famoso cujo etnocentrismo é pronunciado, já que se trata de definir o clássico dos clássicos numa 

tradição europeia. Mas essa epopeia é, sem dúvida, um clássico no sentido de estar sempre aberta a 

novas indagações e interpretações; não digo isso como um juízo de valor: a história de sua recepção 

o demonstra. Lembremos que o tom triunfalista do poema tem sido posto em xeque pelo menos desde 

um estudo de Adam Parry de 1963,6 que viu na Eneida a emergência de duas vozes: ao lado da voz 

triunfalista, pública, estaria uma voz lamentosa, privada, aberta ao sofrimento das vítimas da marcha 

da história. Assim, a recepção moderna da epopeia tem sido marcada pela existência de duas correntes 

opostas, uma “otimista” e outra “pessimista”;7 esta última, vê na Eneida até mesmo uma crítica ao 

império romano, a Augusto e ao protagonista Eneias.8 Com a guerra do Vietnã, essa vertente 

 
5 Por que ler os clássicos. Tradução de Nilson Moulin. São Paulo, Companhia de Bolso, 2019, p.11. 
6 PARRY, Adam. The two voices of Vergil’s Aeneid. Arion, vol. 2, no. 4, 1963, 66-80. 
7 Por vezes confrontados como “escola europeia” e “escola de Harvard”, de maneira imprópria, segundo Conte (2007, p. 

152), que critica tais rótulos e interpretações unilaterais (p.152-154). 
8 Muito recentemente, Quint (2018, XVI) propõe uma interpretação da epopeia que, em suas palavras, situa-se no “critical 

camp of dark readings”. O autor destaca, na epopeia, uma crítica velada ao que a Eneida abertamente louva; sob a 

superfície triunfalista, haveria “sentidos subterrâneos” (“subterranean meanings”, XVI). 
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pessimista ganhou força nos Estados Unidos, um exemplo de como uma circunstância moderna faz 

com que se reinterprete um clássico buscando novas respostas a novas inquietações. Pessoalmente, 

aceito uma visão mais nuançada da epopeia, que não renega o tom triunfalista de superfície e ao 

mesmo tempo destaca as dissonâncias que não cabem num discurso de glorificação do imperialismo. 

Virgílio coloca seu protagonista em situações complexas, em que ele toma atitudes ambíguas, 

discutíveis, polêmicas, sem que o texto opte por justificar diretamente ou condenar explicitamente as 

atitudes e ações do herói. No livro IV, Eneias é incitado por Mercúrio a sair de Cartago, aonde chegara 

após uma tempestade que o desviou do caminho rumo à Itália, que os deuses lhe destinaram como 

meta final depois da fuga de Troia. Por escrúpulo religioso, Eneias deve abandonar a cidade e a rainha 

que o acolheu, quebrando o pacto sacramentado com a anfitriã, algo abarcado pelo importante 

conceito romano de fides. Eneias foge precipitadamente, e a rainha invoca os deuses numa imprecação 

contra ele e sua descendência. Dido quer punição para o perjuro.9 Entre outras coisas, deseja que 

jamais haja amor nem pactos entre os dois povos,10 o cartaginês sobre o qual ela reina, e os futuros 

descendentes de Eneias, que os leitores contemporâneos interpretariam como referência a si próprios, 

os Romanos. A meu ver, os estudiosos destacam pouco frequentemente o fato de que, se a imprecação 

da rainha se cumpre historicamente, Eneias teve mesmo alguma culpa no campo das relações 

humanas: quebrou a fides11 e paga por isso. Se tivesse permanecido em Cartago, não infringiria a 

fides mas seria impius e Roma nem surgiria, uma impossibilidade histórica. Enfim, Eneias tem de 

cumprir sua missão providencial, mas a narrativa o coloca numa situação em que, ao assumir seu 

papel no plano divino, Eneias comete uma falta a ser punida pelos deuses. É curioso observar que, no 

livro VI, quando Eneias vê Dido pela última vez nos Infernos, seu sentimento de culpa pelo suicídio 

da rainha é evidente e ele tenta se justificar invocando o fato de que apenas cumpriu ordens divinas.12 

Eneias tem o álibi da obediência aos desígnios de Júpiter, mas ele não é suficiente para tranquilizar 

sua consciência pela falta cometida para com Dido. 

A Eneida termina com Eneias diante de um inimigo vencido e suplicante;13 seu pai lhe dissera 

que é dever do Romano (o povo que surgirá a partir da ação de Eneias no Lácio) “poupar os que se 

submeteram e debelar os soberbos”.14 Eneias parece a ponto de poupar Turno,15 contendo um furor 

sempre conotado negativamente na intriga da epopeia, mas avista nos ombros do inimigo um cinturão 

que o adversário tomara ao jovem Palante depois de o matar em combate. O pai do jovem suplicara 

 
9 A rainha acusa diretamente Eneias de ser “pérfido”: perfide, IV, 366. 
10 nullus amor populis nec foedera sunto (IV, 634). No contexto de um livro que trata da paixão amorosa de Dido por 

Eneias, o emprego da palavra amor é eloquente: passa-se da esfera privada à esfera pública. A funesta relação amorosa 

entre os dois personagens, nesse que é o episódio mais famoso da epopeia (desde a Antiguidade, a se crer em Ovídio, 

Tristia II, 535-536), configura a etiologia das guerras púnicas e do ódio visceral entre romanos e cartagineses. 
11Segundo o Oxford Classical dictionary (1996, p. 595), fides é “the Roman personification of good faith”. Divinizada, 

recebia um culto e tinha seu templo em Roma. Consistia, fundamentalmente, na observância estrita dos acordos e 

compromissos firmados, mesmo que apenas oralmente. Trata-se de um valor de capital importância na vida dos antigos 

romanos.  
12 inuitus, regina, tuo de litore cessi./sed me iussa deum, quae nunc has ire per umbras,/per loca senta situ cogunt 

noctemque profundam,/imperiis egere suis (VI, 460-463): “contra a vontade, rainha, parti de teu litoral./Mas a mim 

compeliram as ordens dos deuses, que agora me obrigam a ir por estas sombras, pela noite profunda e lugares decrépitos”. 
13“Venceste” (uicisti, XII, 936), diz Turno, “humilde e suplicante” (humilis supplex, 930). Os trechos da Eneida foram 

transcritos conforme a edição de Conte (2011). 
14 Parcere subiectis et debellare superbos (VI, 853). 
15 Ele hesita (cunctantem, v. 940) e contém a destra (dextramque repressit, v. 939), isto é, detém-se não desferindo num 

primeiro momento o golpe fatal. 
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a Eneias a punição de Turno, único motivo que ainda o fazia permanecer vivo.16 Para vingar o rapaz, 

Eneias mata Turno, cuja alma foge indignada para junto das sombras infernais. E o gesto último do 

herói se carrega de tantos sentidos contraditórios que os “pessimistas” e os “otimistas” 

invariavelmente analisam a cena final para condenar ou justificar seu ato punitivo. De novo, a 

narrativa coloca Eneias numa situação crítica cujo desenlace não traz respostas fáceis a quem procura 

pelas intenções profundas da obra. Cada leitor dá a sua resposta a esses dilemas e essa capacidade de 

nos instigar a analisar um impasse, reinterpretando cenas da epopeia, essa perpetuidade do desafio 

interpretativo, nunca resolvido, parece-me caracterizar um clássico, inesgotável fonte de estímulo à 

revisão de nossos juízos e dos juízos alheios.17 

Mas um clássico, além de estar sempre aberto a releituras, é também uma grande obra de 

linguagem. Não desejo resvalar no conceito tradicional de cânone, mas o poder de fascínio dos 

clássicos não adviria se não houvesse neles uma riqueza linguística na base de uma riqueza de 

significados. Grandes poetas latinos, por exemplo, são grandes artesãos de todos os aspectos 

concretos de sua língua, quer dizer, criam sentidos a partir de sons, ritmos, ordem das palavras, 

sintaxe. Assim, até hoje, depois de séculos de exegese e pilhas e pilhas de livros sobre a epopeia, de 

quando em quando algum estudioso faz uma análise verbal nova de uma passagem da Eneida, 

trazendo à luz efeitos de sentido a partir, por exemplo, de jogos de som que passaram despercebidos 

ao longo de uma longuíssima recepção. Um clássico grego ou latino parece, então, uma fonte 

inesgotável para essas descobertas; também aqui se confirma a proposição de Calvino de que “Um 

clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer”; ele também não esgota 

os discursos sobre sua forma. 

Acabei enveredando por um discurso apologético, influenciado por uma nova ameaça a nossos 

estudos clássicos, no bojo de uma ameaça mais geral às ciências humanas e da apropriação de certo 

capital simbólico por um discurso obscurantista de quem defende práticas anti-humanistas; desejo, 

porém, terminar este meu texto em tom otimista: nossos estudos já tiveram sua morte decretada tantas 

vezes, mas eles insistiram em sobreviver e vão fazê-lo apesar destes tempos tenebrosos. No livro 

primeiro da Eneida, Júpiter afirma a Vênus que deu aos romanos “um império sem fim”,18 profecia 

desmentida pela realidade histórica alguns séculos depois da escrita da epopeia... Se impérios como 

o romano ruem ao longo da história, os frutos das letras e das artes humanas permanecem por mais 

tempo, numa espécie de resiliência do espírito em face da cultura material aparentemente sólida. 

Os que nos condenam por nossa “inutilidade” não fazem a menor ideia de como estaremos 

vigorosos e pertinentes quando mais cedo ou mais tarde tombar em ruína uma concepção tão 

amesquinhada do que seja conhecimento e do que seja útil aos seres humanos. 
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RESUMO 

O trajeto da poesia vernacular europeia pode ser identificado, em uma síntese densa e pregnante, no 

canto XXVI do Purgatório de Dante Alighieri, comprovando-se as profundas interligações presentes 

na cultura medieval desde seus exórdios. Ao encontrar Guido Guinizzelli e Anaut Daniel, Dante 

aponta para a trajetória poética da língua vulgar que, tendo seu início na cultura provençal, passará 

seu rico patrimônio para a cultura italiana, tendo seu ápice na poesia contemporânea do próprio Dante. 

Para, em seguida, se transferir à experiência da poesia moderna, adquirindo significados novos e 

profundos. 

RIASSUNTO 

Il percorso della poesia vernacolare in Europa può essere riconosciuto, in una sintesi densa e 

pregnante, nel canto XXVI del Purgatorio di Dante Alighieri, a comprova dei profondi legami 

presenti nella letteratura medievale fin dalle sue origini. L’incontro con Guido Guinizzelli e Anaut 

Daniel permette a Dante di indicare la traiettoria poetica della lingua volgare che, dal suo esordio 

provenzale, passerà il suo ricco patrimonio alla cultura italiana, culminando nella poesia 

contemporanea di Dante stesso. Patrimonio che sarà poi accolto nella poesia moderna, acquisendo 

significati nuovi e profondi. 

PALAVRAS-CHAVE: Guinizzelli, Anaut Daniel, Dante, clássico, interculturalidade 

PAROLE CHIAVE: Guinizzelli, Anaut Daniel, Dante, classico, interculturalità 

A noção de interculturalidade, envolvendo âmbitos diferentes, do poético ao filosófico, do 

linguístico ao literário, do político ao social, pode ser pensada como raiz e consequência de uma 

acepção produtiva do conceito de ‘clássico’, ainda atuante em nossa contemporaneidade.  

A ideia de classicidade não é necessariamente algo fixo, isento do desenvolvimento das 

identidades nacionais em que se forja e das transformações político-sociais que a cercam. 

Considerando que, além de uma ideia ligada à imagem de modelos absolutos, determinados por 

formas fixas, independentes do passar do tempo, existe outra acepção de clássico, que indaga como 

o cânone foi se construindo a partir do encontro e sobreposições, no tempo, de culturas diferentes: na 

Itália especialmente, dada a antiguidade e a complexidade de sua história, sua particular morfologia 

e a posição geográfica no cruzamento das rotas do mar Mediterrâneo, o conceito de ‘clássico’ já 

engloba a ideia de interculturalidade. O percurso histórico da cultura italiana é um exemplo disso 

desde as épocas mais antigas. Só para citar alguns exemplos, podemos pensar em como os modelos 

culturais gregos foram absorvidos e continuados por Roma, que os difundiu em todo o mundo 

conhecido; ou em como a escolástica e a igreja da Idade Média recuperaram e incorporaram a rica 

herança do mundo pagão; ou em como a poesia em língua vulgar surgida na Provença no século XI 

se transferiu e redesenhou na experiência da Scuola Siciliana de Federico II: inventando formas 

novas, como o soneto, e, logo a seguir, continuando na tradição poética da Toscana. 

Desde o começo da era vulgar, os entrelaçamentos de temas, motivos, matérias, figuras, 

imagens, representações, modelos, advindos de tradições culturais diferentes (latina, provençal, 

francesa, meridional, mediterrânea, umbro-toscana) têm se mostrado extremamente produtivos para 

o desenvolvimento da cultura italiana como um todo e para estabelecer padrões que foram se 
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modificando conforme o tempo e as mudanças histórico-culturais. Na tradição historiográfica 

europeia, os trabalhos de nomes como Burckhardt, Curtius, Auerbach, Rohlfs, Contini, entre muitos 

outros, apontam para isso. 

Um caso especialmente significativo para confirmar essa ideia parece-nos ser o de Dante 

Alighieri, cuja obra é o fruto mais alto, além do próprio gênio poético do autor, do contato entre 

culturas e tradições diferentes. Uma obra ímpar, extraordinária, que posteriormente, tornada clássica, 

embora não sem discordâncias (sobretudo na Itália), foi lida e está sendo ressignificada, até hoje, por 

diferentes culturas.  

Podemos focar o caso específico do canto XXVI do Purgatório. Nesse canto, Dante leva à plena 

maturidade a polêmica acerca da capacidade de elaboração artística de uma língua poética em vulgar 

(locutio primaria), em relação ao latim (locutio secundaria), conforme suas próprias reflexões 

contidas no De Vulgari Eloquentia. O encontro com Guido Guinizzelli, renovador da poesia 

florentina do Stil Novo, “il padre/mio e delli altri miei” (verso 98), e Arnaut Daniel (nascido em 1150 

e morto por volta de 1210), poeta em provençal e autor de romances em francês, o “miglior fabbro 

del parlar materno” (verso 117), é ocasião para mais uma defesa da língua vulgar, já vista no De 

Vulgari Eloquentia e no Convivio. De fato, esse episódio retoma e continua o debate iniciado por 

Dante com o poeta Bonaggiunta Orbicciani, no canto XXIV do Purgatório, pertencente à geração 

anterior daquela dos stilnovisti, oferecendo a Dante a ocasião para reafirmar a superioridade dos 

modernos com relação aos antigos e de comprovar sua apurada capacidade crítica e teórica em 

matéria de poesia.  

No nosso entender, esse famoso episódio se presta bem para ilustrar a transferência e a 

ressignificação de modelos poéticos e estéticos entre várias tradições literárias, e sua continuidade 

ativa na tradição linguística e literária italiana, à luz dos debates teóricos sobre interculturalidade.  

Estamos no sétimo círculo, o dos luxuriosos, que por não terem seguido a lei humana, 

“seguendo come bestie l'appetito” (verso 84), são punidos e consumidos entre chamas. Dante e 

Virgílio, que tinham acabado de encontrar o poeta latino Estácio (canto XXI), caminham, um atrás 

do outro, pelo estreito penhasco, quando uma alma entre as muitas os inquire, reparando que eles 

projetam sua sombra na montanha, revelando, portanto, que são vivos. Dante responde e pergunta, 

por sua vez, quem são esses pecadores e quem é aquela que está falando com ele. A alma revela-se: 

“Farotti ben di me volere scemo:/son Guido Guinizzelli, e già mi purgo/per ben dolermi prima ch'a 

lo stremo” (versos 91-92)19.  

Ao reconhecer o poeta que mais do que qualquer outro mostrou-lhe como “rime d'amore usar 

dolci e leggiadre” (verso 99), Dante fica emocionado, fitando o poeta, penseroso, sem falar, por um 

tempo. A resposta dele, quando vem, mostra a lucidez de Dante quanto ao valor futuro dessa obra, 

até à modernidade: “Li dolci detti vostri,/che, quanto durerà l'uso moderno,/faranno cari ancora i loro 

incontri" (versos 112-113-114). 

É a essa altura que Guinizzelli, purificado pelas chamas do castigo e já isento de mesquinhos 

sentimentos humanos como a inveja, aponta para Dante a figura de Arnaut Daniel, “miglior fabbro 

del parlar materno” (verso 117) XXX, aquele que superou todos em fazer “versi d'amore e prose di 

 
19 A tradução de todos os versos mencionados neste artigo se encontram ao final deste artigo e foram retirados de A Divina 

Comédia, Purgatório, tradução de Italo Eugenio Mauro, Editora 34, São Paulo, 1998. 



SILVA, R. C. & Degache, C. (Ed.) (2022). Atas do II Congresso Internacional DIPROling2019: Línguas em trânsito: 

desafios e perspectivas para professores e formadores – II Colóquio Ensino de Línguas Estrangeiras em Contexto 

Universitário. Centro de Ensino de Línguas (CEL) Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Campinas, 29, 

30, 31 de outubro de 2019. 

 

40 

romanzi” (verso 118), ele também está se purgando no fogo divino. Dante se aproxima, o quanto 

possível, da chama dentro da qual arde a alma de Arnaut, e manifesta-lhe, conforme as formas da 

retórica provençal, o desejo de ouvir seu nome. As palavras da resposta de Arnaut, toda composta 

segundo o uso da liberalidade cortês, são um dos pontos mais altos da poesia de Dante, que claramente 

pretende dar uma amostra do efeito poético e da eficácia retórica já plenamente presentes na literatura 

em vulgar. Arnaut responde em provençal (na verdade, não propriamente provençal, mas em uma 

língua que mostra a familiaridade de Dante com o provençal, usando partes de rimas também de 

Folchetto de Marselha), exemplo único em toda a Comédia de uso amplo de uma língua vulgar que 

não o italiano (sem considerar o latim):  

Tan m'abellis vostre cortes deman, 

qu'ieu no me puesc ni voill a vos cobrire. 

Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan; 

consiros vei la passada folor, 

e vei jausen lo joi qu'esper, denan. 

Ara vos prec, per aquella valor 

que vos guida al som de l'escalina, 

sovenha vos a temps de ma dolor! 

(versos 140-147) 

O belíssimo verso final do canto, “Poi si ascose nel foco che li affina” (verso 148) remete à 

imagem do fogo que purifica e torna mais fina, moralmente, a alma do pecador; e, ao mesmo tempo, 

à ideia de “fabbro” (ferreiro) da língua materna, que é o próprio Arnaut, apresentado por Guinizzelli 

a Dante como o maior exemplo da nobilização da língua vulgar, sabedor dos mais perfeitos artifícios 

da técnica poética, que lapidou ao fogo a sua arte. 

Guinizzelli segue o caminho trilhado por Arnaut: poeta (em provençal) e autor de romances 

(em francês), nascido em 1150 e morto por volta de 1210, aquele que, como um ferreiro (ou ourives) 

soube se valer de todos os recursos linguísticos e estilísticos da língua vulgar para forjar, para lapidar, 

uma poesia de altíssimo nível. No De Vulgari Eloquentia, Dante reconhece nos franceses, até àquele 

momento (ou seja, até ele), a capacidade de suprema elaboração artística de uma língua. Além disso, 

Arnaut não é somente um poeta, mas um doctor, um intelectual capaz de alta reflexão conceitual e 

metalinguística, que trabalha no aprimoramento literário do uso moderno da língua. Arnaut e 

Guinizzelli são, portanto, os antecessores mais importantes para a experiência de Dante, preparam 

seu advento, tanto como poeta quanto como teórico da língua poética.  

Dante ‘aproveita’ o encontro com os dois para entrar no âmago das maiores questões literárias 

da época, aquelas que atravessavam a lírica de amor europeia nos últimos cem anos. Desde o encontro 

com Bonaggiunta, Dante prepara o encontro com Guinizzelli e Arnaut para mostrar como já se 

consumou a superação dos mestres da tradição poética anterior em língua vulgar: Guittone de Arezzo 

e Giraut de Bornelh; mas, também, os próprios Guinizzelli e Arnaut. Da par suo, resume toda a 

experiência do passado e põe um ‘ponto final’ no debate, propondo uma solução original para o 

dilema que opõe a satisfação do desejo à conduta regida pela razão, dilema subjacente na poesia 



SILVA, R. C. & Degache, C. (Ed.) (2022). Atas do II Congresso Internacional DIPROling2019: Línguas em trânsito: 

desafios e perspectivas para professores e formadores – II Colóquio Ensino de Línguas Estrangeiras em Contexto 

Universitário. Centro de Ensino de Línguas (CEL) Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Campinas, 29, 

30, 31 de outubro de 2019. 

 

41 

amorosa de tradição cortês, e que põe em risco tanto a salvação celeste, quanto a manutenção da 

concórdia civil (intuição moderníssima de Dante: amor e política concorrem para o bem universal). 

O próprio Dante tinha exercido a perigosa prática poética do amor sensual, quase violento, 

seguindo o exemplo de Arnaut (e aliás devotando-lhe toda sua admiração no De Vulgari Eloquentia) 

nas rime petrose, poesias de conteúdo e temas fortes, em que experimenta de forma orgulhosa suas 

qualidades técnicas. Na sextina “Così nel mio parlar voglio esser aspro” (que reproduz a métrica da 

canção de Arnaut, “Lo ferm voler qu’el cor m’intra”), Dante imagina se vingar da mulher amada, que 

não o corresponde, de forma bestial, quase sádica, com explícito aceno à violência física:  

S’io avessi le belle trecce prese, 

che fatte son per me scudiscio e ferza, 

pigliandole anzi terza, 

con esse passerei vespero e squille: 

e non sarei pietoso né cortese, 

anzi farei com’orso quando scherza; 

e se Amor me ne sferza, 

io mi vendicherei di più di mille. 

Ancor ne li occhi, ond’escon le faville 

che m’infiammano il cor, ch’io porto anciso, 

guarderei presso e fiso, 

per vendicar lo fuggir che mi face; 

e poi le renderei con amor pace. 

(versos 66-79)  

NOTA: Remeto para a tradução à versão de Haroldo de Campo, com comentário e aparato de notas, 

da canção Quisera no meu canto ser tão áspero: 

“Se eu lhe apanhar as tranças uma vez/que foram para mim chibata e açoite,/ irei até de 

noite/a contar da hora terça, matinal;/e não serei piedoso nem cortês/no meu brinquedo 

de urso; e que se afoite/Amor, e que me açoite,/mil golpes lhe reservo eu afinal./E rente 

seus olhos, o fanal/que abraça o coração que eu trago morto,/me fixarei 

absorto,/vingando-me da fuga que me faz;/até lhe desenvolver amor e paz.” (pp.54-66) 

Que diferença do Dante do soneto “Tanto gentile e tanto onesta pare”, que enaltece a mulher 

amada transformando-a em “mulher anjo”, capaz, apenas pela própria pessoa e pelo ato do saluto, de 

redirecionar o amor carnal de que é inspiradora em amor divino! Dessa forma, aparecendo como 

Cristo, distribuidora da paz entre os homens, ela se torna ativa protagonista do desenho de salvação 

da humanidade previsto por Deus, e, por extensão, salvando o próprio convívio social ameaçado pela 

‘irracionalidade’ do amor e do desejo (de fato, é notável na Comédia a quantidade de mulheres 

‘beatíficas’, além da própria Beatrice). Em sua glorificação no final do Paraíso, Beatrice aparece 

definitivamente angelicata, com todos seus atrativos – a beleza, a sensualidade, o amor - no sentido 

certo: Deus. Nessa ótica, o amor é visto como instrumento de salvação; e não de perda, morte, 

destruição, física e moral, como foi para Francesca, donna ainda pertencente à tradição do amor 
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cortês, no canto V do Inferno. Nesse sentido, Dante tem consciência de ter superado Arnaut e toda a 

tradição poética anterior, e mesmo contemporânea (a ideia do Amor destruidor de Guido Cavalcanti).  

Guinizzelli e Arnaut, sequazes de uma doutrina do Amor da qual emana uma poesia conotada 

pela sensualidade e pela carga potencialmente destrutiva, são também pecadores que se purificam no 

canto XXVI do Purgatório para ter acesso a Deus. Mas Dante também, como eles, se purga, 

literariamente, dos resíduos terrenos presentes em sua poesia antes da Divina Comédia, apontando 

para outra direção doutrinária, que encerra e supera a anterior, fazendo tesouro, ao mesmo tempo, de 

sua alta lição literária. 

Ao mesmo tempo, Dante restitui à poesia seu espaço de valor ‘social’, reduzido por Arnaut em 

prol da expressão mais ‘natural’ dos sentimentos (de amor e de destruição, também). A poesia cortês 

é encenada na frente dos outros, na corte, dentro de uma lógica que prevê também o amor adúltero. 

Pressupõe a corte e toda a normatização nela imbuída: justamente, a forma da sociedade cortês. 

Arnaut, priorizando o relacionamento pessoal com a mulher, mesmo que passando pelo 

compartilhamento de valores formais codificados, valoriza, modernamente, o eu e a relação 

individual entre amantes, desvinculada de deveres sociais. Não casualmente, a palavra-chave de sua 

poesia é joi, “prazer”. Ao reconhecer a vocação mundana e intrinsecamente não espiritual dessa 

tradição, ao passo em que reconhece o refinamento e o seu alto valor poético, Dante aponta sua 

polêmica para todo um modelo cultural, não mais cônsono aos tempos e aos valores da mensagem de 

salvação universal do ser cristão. 

Afastados os perigos da carne, o amor para Dante torna-se espaço de reflexão moral, filosófica, 

teológica, doutrinária, em que, segundo São Tomás leitor de Aristóteles, a alma segue seu caminho 

‘natural’ de atração a Deus, só almejando se reunir a Ele. Retomando e levando conceitualmente mais 

adiante o exemplo de Arnaut, a poesia para Dante identifica um diferente espaço de ação: o espaço 

da representação social das relações interpessoais (amor/amizade), próprio da poesia cortês, muda 

para o espaço do eu e da subjetividade, empenhada em aprofundar sua relação com Deus. Mas isso 

deve se dar na interação recíproca, política, social, universal (‘católica’) entre os homens, ampliando 

as fronteiras da corte para o espaço do mundo. Assim, a poesia se desenvolve e amadurece como 

instrumento para o aprofundamento ético e psicológico, do indivíduo; civil e moral, do cidadão. 

Ao apontar o caminho que, de Arnaut e dos provençais, chega a Guinizzelli e ao Stil Novo, 

passando pela experiência da Scuola siciliana e da ‘geração de meio’, Dante lucidamente identifica o 

percurso intelectual dos debates transculturais europeus da Idade Média até o atual momento, ou seja, 

até o próprio Dante. Em particular, põe em destaque dois pontos principais: a língua do uso moderno 

para tratar do amor: o vulgar (volgare); o conceito ‘ideológico’ do amor. Como ele faz isso? 

Inserindo-se na continuidade histórica dessa tradição poética, e marcando ao mesmo tempo sua 

posição de intelectual e pensador original, e não de mero executor de versos, mesmo que grandíssimo. 

Essa questão, na verdade, está presente em toda a obra de Dante. Mas no canto XXVI do 

Purgatório chega ao ponto máximo de maturidade conceitual e de tensão poética. Assim, Dante abre 

o caminho para o universalismo cosmopolita de Petrarca, o maior dos clássicos modernos, e para o 

desenvolvimento da poesia moderna.  
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Traduções:  

Versos 97-99: “quem pai entendo/ser meu e daqueles que rimas de amor/usaram” 

Verso 117: “da língua pátria foi mor artesão” 

Verso 84: “tendo apetite quais bestas seguindo” 

Versos 91-93: “Mas posso contentar-te quanto a mim;/sou Guido Guinizzelli; aqui me adianto/por ter-me arrependido 

antes do fim” 

Verso 99: “usaram, graça e ternura provendo” 

Versos 112-114: “São só, tornei-lhe, os amenos teus ditos/que, enquanto dure esta nova feição, /caros conservarão os teus 

escritos” 

Verso 118: “Em ternos versos, ou romance ardente” 

Versos 140-147: “Tan m’abellis vostre cortes deman, /qu’ieu no me puese ni voill a vos cobrire. /Ieu sui Arnaut, que plor 

e vau cantan;/consiro vei la passada folor, /e vei jaunsen lo jorn qu’esper, denan. /Ara vos prec, per aquella 

valor/que vos guida al som de l’escalina, /sovenha vos a temps de ma dolor!” 

Verso 148: “E se escondeu no fogo que os afina.” 
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RESUMO 

O presente artigo propõe uma análise de alguns contextos nos quais a língua francesa possui estatutos 

diversos, mas é língua de ensino em estabelecimentos de ensino superior. O objetivo é mostrar que, 

apesar da diversidade dos contextos, é possível salientar características comuns: ambiente 

competitivo, necessidade de adaptação do ensino de línguas estrangeiras às exigências dos alunos 

(exigências profissionais ou ligadas à mobilidade), peso das decisões políticas e institucionais nos 

conteúdos e consequentemente nas práticas pedagógicas. 

RESUME 

Cet article se propose d’analyser quelques contextes, où la langue française a des statuts divers, mais 

où elle est langue d’enseignement dans certains établissements supérieurs. L’objectif est de montrer 

que, malgré la diversité des contextes, il est possible de dégager des caractéristiques communes: 

environnement concurrentiel, nécessité d’adaptation de l’enseignement des langues étrangères aux 

besoins des étudiants (professionnels ou liés à une mobilité), poids des décisions politiques et 

institutionnelles sur les contenus et donc les pratiques pédagogiques. 

PALAVRAS-CHAVE: Francês Língua Estrangeira, Francês Segunda Língua, Francês língua de 

ensino, Francofonia.  

MOTS CLES: Français Langue Etrangère, Français Langue Seconde, Français langue 

d’enseignement, Francophonie. 

Uma das questões de fundo do congresso Diproling2019 são os desafios e as perspectivas que 

se apresentam para professores diante da necessidade de realizarem uma educação linguística 

condizente com as demandas inerentes a contextos variados. Gostaríamos de analisar aqui alguns 

onde o francês é língua de ensino nas universidades, numa perspectiva comparativa com outros 

contextos, notadamente o brasileiro, no que diz respeito ao ensino de línguas estrangeiras. Os casos 

brasileiro e dos países que serão mencionados aqui são de fato diferentes, mas veremos que existem 

fatores comparáveis, o que autoriza uma reflexão conjunta. Analisaremos países e situações 

representativos da francofonia atual, e que conhecemos por já ter trabalhado neles. 

Países como a Argélia ou a Mauritânia optaram por um ensino secundário em árabe, mantendo, 

contudo, o ensino universitário em francês. Embora o francês ainda tenha o estatuto de segunda língua 

nesses países, seu domínio cada vez mais problemático já no ingresso na universidade obriga o 

oferecimento de cursos que visam a melhorar o desempenho acadêmico dos alunos. 

No Líbano como no Vietnã, países onde tradicionalmente a francofonia é ativa, o francês está 

perdendo espaço para o inglês, e os cursos universitários francófonos enfrentam dificuldades devidas 

ao enfraquecimento do nível dos alunos. 

No outro extremo, países como o Gana, anglófono, mas rodeado por países francófonos, ou a 

China, fora da zona francófona, propõem, em particular nas escolas de engenharia, cursos 

parcialmente ou totalmente em francês, com o objetivo de favorecer a mobilidade profissional dos 

alunos. 
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Tentaremos observar como esses diferentes contextos de plurilinguismo têm consequências 

concretas sobre o ensino da língua francesa, tanto no nível institucional como das práticas 

pedagógicas. 

1. Contextos plurilíngues e estatuto do francês, uma situação evolutiva  

Gostaríamos de apresentar situações, muitas delas plurilíngues, onde a língua francesa é uma 

das línguas em uso, em particular no âmbito escolar e/ou universitário. Os diversos estatutos do 

francês podem ser representados no esquema abaixo: 

 
Escolhemos voluntariamente uma representação sob forma de seta para ilustrar a existência de 

um contínuo entre os diversos contextos, e o caráter evolutivo do estatuto da língua francesa. 

Se observarmos o que acontece nos países de língua francesa, veremos que, de fato, muitos 

deles são plurilíngues: Canadá, Bélgica, Suíça, países africanos francófonos. Mas mesmo num país 

como a França, devido à presença importante de imigrantes, o francês tem o estatuto de segunda 

língua para uma faixa apreciável da população em geral e da população escolar em particular. 

Em vários países nos quais o francês assume o estatuto de segunda língua, especialmente países 

do Maghreb como Argélia, Tunísia e Marrocos, devido a decisões políticas, mas também à 

concorrência do inglês, para as novas gerações, o francês acaba perdendo as características de segunda 

língua para assumir as de uma língua estrangeira. Os programas de formação linguística 

desenvolvidos nesses países, seja para profissionais, seja no contexto universitário, situam-se a meio 

caminho entre os dois pólos, com dificuldades próprias inerentes a uma situação evolutiva: diferença 

marcada entre o nível oral e escrito, heterogeneidade dos níveis em função do percurso pessoal e 

escolar e da exposição à língua francesa, entre outros. 

O “deslize” de segunda língua para língua estrangeira é ainda mais marcado em países como o 

Líbano ou o Vietnã, tradicionalmente francófonos e francófilos, mas onde o nível em francês das 

novas gerações, inclusive as que frequentam os cursos francófonos, seja no ensino secundário seja no 

ensino superior, não é comparável ao das gerações anteriores, e necessita uma adaptação consequente 

dos conteúdos ensinados. 

E no outro extremo, em certos países situados fora da área francófona, como a China por 

exemplo, assistimos nos últimos anos ao desenvolvimento de cursos, na área de medicina, mas 

sobretudo de engenharia, totalmente em francês, com o objetivo de formar profissionais capazes de 

trabalhar neste idioma. Ou seja, apesar do estatuto de língua estrangeira assumido pelo francês nesses 
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contextos, ele torna-se língua de estudo e futura língua de trabalho para uma determinada faixa da 

população estudantil. 

Cada contexto vai acarretar indispensáveis adaptações tanto das políticas educativas, como dos 

currículos propostos pelas instituições de ensino, e das práticas pedagógicas. 

1.1. Francês como segunda língua 

Em vários países do continente africano, tradicionalmente francófonos devido à colonização, o 

francês não possui mais hoje em dia o estatuto de língua oficial. No entanto, não pode ser considerado 

como língua estrangeira, e sim como segunda língua (“français langue seconde”). O Français Langue 

Seconde (FLS) é um conceito definido da seguinte maneira por Cuq (1991: 139): 

[Le français] se distingue des autres langues étrangères éventuellement présentes sur ces 

aires par ses valeurs statutaires, soit juridiquement, soit socialement, soit les deux, et par 

le degré d’appropriation que la communauté qui l’utilise s’est octroyé ou revendique. 

Cette communauté est bi ou plurilingue. La plupart de ses membres le sont aussi et le 

français joue dans leur développement psychologique, cognitif et informatif, 

conjointement avec une ou plusieurs autres langues, un rôle privilégié. 

Países como Argélia e Mauritânia, por exemplo, optaram, por motivos políticos, por um ensino 

secundário em árabe. No entanto, grande parte dos cursos universitários continua sendo ministrada 

em francês. No caso da Argélia, é o caso dos cursos científicos, de engenharia, entre outros 

(Boukhannouche 2016, Mehyaoui 2019). Na Mauritânia, além dos cursos científicos, o curso de 

medicina é dado inteiramente em francês. Esta decisão justifica-se pelas necessidades do mercado de 

trabalho, mas também pela possibilidade de prosseguir estudos doutorais ou de especialização em 

países francófonos. 

Entretanto, convém salientar que, nos dois países citados, mas também em outros contextos 

parecidos, como Marrocos, o domínio da língua francesa na entrada no ensino superior é desigual, 

em função dos estabelecimentos secundários frequentados pelos alunos, do contexto sociocultural e 

familiar. O nível dos alunos universitários é considerado cada vez mais frágil, necessitando a 

organização de cursos de língua visando a melhorar seu desempenho. Um estudo do contexto 

marroquino pode ser encontrado em Avanzi (2014). Na Mauritânia, onde o curso de medicina está 

totalmente em francês, o nível dos alunos na entrada na faculdade não lhes permite integrar 

diretamente as aulas de especialização; assim, o primeiro ano do curso está constituído unicamente 

de aulas intensivas de francês. 

1.2. Entre francês segunda língua e francês língua estrangeira 

Em países tradicionalmente ativos na francofonia, como o Líbano e o Vietnã, os cursos em 

francês ainda são numerosos, e o domínio desta língua constitui um diferencial positivo no mercado 

de trabalho. O interesse econômico em formar profissionais francófonos é ainda nítido. Da mesma 

maneira, observa-se uma vontade política forte em manter o francês como língua de ensino, tanto do 

lado francês como do local. Os programas de cooperação acadêmica mantêm-se ativos. 

No entanto, o nível em francês das novas gerações é mais fraco do que anteriormente. Muitos 

alunos entram nos cursos superiores com níveis que não correspondem ao esperado, o que torna 
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necessárias uma adaptação dos conteúdos e uma renovação dos currículos. O interessante é que nestes 

contextos, ao mesmo tempo que alguns atores da francofonia, como professores, lamentam o declínio 

do nível, existe também uma preocupação concreta e, portanto, um investimento forte, político e 

institucional, com a evolução das práticas de ensino do francês. O público mudou, é imprescindível 

adaptar o ensino às novas realidades. Muitos programas de formação de professores, de renovação de 

currículos, foram implementados nestes países. 

1.3. Francês língua estrangeira 

Vamos citar aqui apenas o caso de dois países, bem diferentes, mas, pela nossa experiência, 

muito representativos da evolução atual da procura pela língua francesa no cenário internacional. 

Ghana, país africano anglófono, mas rodeado por países francófonos, possui uma rede de 

escolas de engenharia cuja qualidade é reconhecida a nível regional, em particular na área de 

mineração, devido às riquezas naturais do país. A língua francesa é considerada como indispensável 

no mercado de trabalho, seja porque os engenheiros vão trabalhar em países francófonos, seja porque 

terão de cooperar com empresas francófonas.  O francês é, portanto, ensinado desde o primeiro ano 

dos cursos de engenharia, sendo que os alunos entram geralmente no ensino superior com um nível 

iniciante na língua. 

Existe um interesse fortíssimo, tanto econômico como político, de cooperação com os países 

francófonos vizinhos, que teve como consequência recente um investimento forte na formação dos 

professores de francês, com o objetivo de fazer evoluir a oferta no ensino desta língua. A espera é 

que as práticas didáticas sejam renovadas, tornando-se mais eficientes e adaptadas ao mercado de 

trabalho, e ao mesmo tempo, que a motivação dos alunos cresça graças à adequação das competências 

linguísticas adquiridas com as competências profissionais. 

A China é outro país que há duas décadas representa uma parte importante dos estudantes 

estrangeiros na França; nos centros universitários de ensino do francês língua estrangeira, o público 

chinês chegou a representar 50% dos alunos, embora este número tenha tendência a diminuir. Além 

deste fenômeno já relativamente antigo, desde o início dos anos 2000, vários cursos parcialmente ou 

totalmente em francês foram implementados nas universidades chinesas, através de programas de 

cooperação. Um dos cursos mais antigos é da área de medicina, a Escola de medicina franco-chinesa 

da universidade Jiao Tong em Shanghai. Podemos também citar a rede de escolas de engenharia 

franco-chinesas: École centrale Pékin, Institut sino-européen d’ingénierie de l’aviation (SIAE), 

Institut franco-chinois de l’énergie nucléaire de Zhuhai (IFCEN)20. 

Estes cursos foram criados com o objetivo de formar profissionais capazes de trabalhar em 

francês. No caso dos cursos de medicina, os melhores alunos efetuam o estágio em hospitais 

franceses, o que pode levá-los a serem contratados, devido à falta de médicos na França. Os 

engenheiros formados em francês serão contratados preferencialmente nas empresas do ramo na 

China. 

Outros cursos parcialmente em francês foram implementados nas mais várias áreas: turismo, 

administração de empresas, etc. A novidade nos cursos citados é que o francês se tornou língua de 

ensino num país onde não fazia parte das línguas estrangeiras mais ensinadas, acarretando uma 

 
20 http://observatoire.francophonie.org/wp-content/uploads/2017/03/EnseignementdufrancaisenChine.pdf 
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modificação importante dos conteúdos e das práticas didáticas. Nas escolas de engenharia franco-

chinesas, por exemplo, o primeiro ano é constituído de aulas intensivas de francês, com um conteúdo 

linguístico, mas também metodológico de preparação ao curso (francês com objetivo universitário). 

1.4. Contexto homoglota 

O contexto francês também está evoluindo no que diz respeito à presença e ao acolhimento dos 

estudantes estrangeiros. Apesar de ainda ocupar o 4° lugar no ranking dos países que mais recebem 

estudantes estrangeiros, a forte concorrência internacional para a mobilidade estudantil, fez com que 

a atratividade da França tenha diminuído de 9% entre 2011 e 2016. Visando a inverter esta tendência, 

o governo francês lançou em 2019 um ambicioso programa chamado “Bienvenue en France”21, com 

o objetivo de chegar ao número de 500.000 estudantes estrangeiros acolhidos em 2027, o que 

representaria um crescimento de 54%. 

A nível político, este projeto traduz-se por uma simplificação da atribuição dos vistos de 

estudantes, e por taxas diferenciadas de matrícula nas universidades para os estudantes extra-

comunidade europeia. “Bienvenue en France” também resultou em um amplo “appel à projets” junto 

aos centros universitários de ensino do francês como língua estrangeira. As propostas devem visar o 

desenvolvimento de formações específicas para o público alvo, bem como de formações linguísticas 

e metodológicas à distância, facilitando a preparação à mobilidade estudantil. 

2. Interdependência dos contextos 

Pode-se observar, apesar da diversidade dos contextos descritos acima, características comuns: 

- Um contexto plurilíngue e competitivo no ensino de línguas estrangeiras; 

- Uma evolução do estatuto da língua francesa; 

- Intervenções políticas e institucionais diretamente ligadas à evolução do contexto. 

O que nos parece fundamental salientar é a interdependência dos diversos níveis contextuais. 

No macro-contexto, temos uma situação linguística que depende de fatores geográficos, 

históricos, políticos, e está em permanente evolução. O nível “macro” tem uma influência direta no 

nível “micro”, o da sala de aula: os primeiros a terem que lidar com uma mudança de nível dos alunos, 

e com necessidades novas nos conteúdos de ensino e nas práticas pedagógicas, são os professores de 

francês. O meso-contexto, o institucional (universidades, instituições de ensino do francês), deve 

levar em conta a evolução da situação linguística e responder às novas necessidades: renovação dos 

currículos existentes ou criação de currículos novos, consideração das necessidades e expectativas 

dos professores (em particular no que concerne à formação de formadores, uma demanda nova 

necessita novas competências). Mas podemos afirmar que, sem decisões políticas, as demandas 

apenas podem ser satisfeitas parcialmente. O que entendemos por interdependência dos contextos é 

o fato de não ser suficiente intervir apenas num nível, e sim no sistema como um todo. 

 
21 https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid136251/-bienvenue-en-france-la-strategie-d-attractivite-pour-les-

etudiants-internationaux.html 
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Mudanças nos conteúdos de formação, nas práticas pedagógicas, para serem efetivas, 

necessitam de investimentos financeiros (formação de professores, perícias de avaliação dos 

currículos e acompanhamento na renovação, compra de material, etc.), que não podem ser feitos sem 

decisões políticas. Pela nossa experiência, como formadora de professores de francês nos mais vários 

países, e como perita do programa “Dialogues d’expertise” da Agência Universitária da Francofonia 

(AUF)[3], observamos que, mesmo com um investimento forte da parte dos professores, que são os 

primeiros a observar e se preocupar com a mudança nas necessidades dos alunos (eles são geralmente 

muito receptivos às formações e à introdução de novas metodologias de ensino), as práticas didáticas 

não mudam de maneira efetiva, e sobretudo duradoura, se não houver acompanhamento institucional, 

e portanto, decisões políticas. No outro sentido, se uma decisão a respeito do ensino do francês é 

tomada no nível mais alto, político, mas não é acompanhada, retransmitida, até o nível micro, o da 

sala de aula (sendo de certa maneira imposta, sem levar em conta as necessidades de formação dos 

professores, de renovação de material, de retribuição do investimento em tempo que as mudanças 

necessitam, e sem levar em conta a cultura educativa), os efeitos não vão se concretizar e se manter 

a longo prazo. 

Nos exemplos citados acima, vemos que em muitos casos, quando existe uma conscientização 

política da necessidade de adaptar o ensino do francês à evolução do contexto (por motivos 

econômicos, políticos, de formação de profissionais, etc.), acontecem investimentos financeiros, mas 

também institucionais, que favorecem a concretização das mudanças didáticas (é o caso do Ghana, 

da China, do Líbano, da França com o programa “Bienvenue en France”). Caso contrário, pode haver 

muita frustração por parte dos professores, que não têm capacidade de responder sozinhos às novas 

necessidades dos alunos, e por parte dos alunos, um desinteresse pela língua francesa, cujo ensino 

não corresponde às suas expectativas. 

Mudanças nos conteúdos de formação, nas práticas pedagógicas, para serem efetivas, 

necessitam de investimentos financeiros (formação de professores, perícias de avaliação dos 

currículos e acompanhamento na renovação, compra de material, etc.), que não podem ser feitos sem 

decisões políticas. Pela nossa experiência, como formadora de professores de francês nos mais vários 

países, e como perita do programa “Dialogues d’expertise” da Agência Universitária da Francofonia 

(AUF)22, observamos que, mesmo com um investimento forte da parte dos professores, que são os 

primeiros a observar e se preocupar com a mudança nas necessidades dos alunos (eles são geralmente 

muito receptivos às formações e à introdução de novas metodologias de ensino), as práticas didáticas 

 
22 https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/dialogue-dexpertise-formations-de-francais/ 

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/dialogue-dexpertise-formations-de-francais/
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não mudam de maneira efetiva, e sobretudo duradoura, se não houver acompanhamento institucional, 

e portanto, decisões políticas. No outro sentido, se uma decisão a respeito do ensino do francês é 

tomada no nível mais alto, político, mas não é acompanhada, retransmitida, até o nível micro, o da 

sala de aula (sendo de certa maneira imposta, sem levar em conta as necessidades de formação dos 

professores, de renovação de material, de retribuição do investimento em tempo que as mudanças 

necessitam, e sem levar em conta a cultura educativa), os efeitos não vão se concretizar e se manter 

a longo prazo. 

Nos exemplos citados acima, vemos que em muitos casos, quando existe uma conscientização 

política da necessidade de adaptar o ensino do francês à evolução do contexto (por motivos 

econômicos, políticos, de formação de profissionais, etc.), acontecem investimentos financeiros, mas 

também institucionais, que favorecem a concretização das mudanças didáticas (é o caso do Ghana, 

da China, do Líbano, da França com o programa “Bienvenue en France”). Caso contrário, pode haver 

muita frustração por parte dos professores, que não têm capacidade de responder sozinhos às novas 

necessidades dos alunos, e por parte dos alunos, um desinteresse pela língua francesa, cujo ensino 

não corresponde às suas expectativas. 

3. Conclusões 

Nas formações de professores que asseguramos, depois de levar os participantes a tomar 

consciência do contexto macro no qual eles evoluem, costumamos perguntar, com uma certa 

provocação, “Et les profs dans tout ça?”. Podemos considerar que as práticas na sala de aula 

constituem o último nível das relações de interdependência evocadas acima. Os professores devem 

entender e levar em conta o contexto político, econômico, institucional, com o qual eles interagem. 

Adaptar-se a novos públicos, novas metodologias, novos conteúdos, exige implicação e vontade de 

renovar suas práticas. Mas por outro lado, esta implicação deve ser valorizada a nível institucional. 

Os professores ocupam um lugar central para a observação das mudanças dos contextos de ensino, 

por estar no terreno. O nível micro pode e deve alimentar o nível macro. 
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RESUMO 

Os Centros de Línguas em universidades públicas brasileiras possuem papel e constituições distintas 

entre si e, em sua maioria, carecem de Políticas Linguísticas institucionalizadas. Pretende-se, neste 

artigo, apresentar a configuração e a inserção do Centro de Ensino de Línguas (CEL) da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP) com a finalidade de discutir ações e projetos perante os 

obstáculos enfrentados para atender a demandas diversas, uma vez que a falta dessas políticas 

demonstra a não valorização do ensino de línguas estrangeiras no contexto universitário. 

ABSTRACT 

Language Centers in public Brazilian universities have distinct roles and constitutions, and most of 

them lack institutionalized Language Policies. This paper aims to present the configuration and 

insertion of the Language Teaching Center (CEL) of the State University of Campinas (UNICAMP) 

in order to discuss actions and projects regarding the obstacles faced to meet diverse demands since 

the lack of these policies demonstrates the non-valorization of foreign language teaching in the 

university context. 

PALAVRAS-CHAVE: políticas linguísticas, ensino de línguas, universidades públicas, 

internacionalização, centros de línguas.  

KEYWORDS: linguistic policies, language teaching, public universities, internationalization, 

language centers. 

A Universidade Estadual de Campinas, fundada em 05 de outubro de 1966, tem em sua 

constituição inicial a criação do Departamento de Planejamento Econômico e Social, que daria 

origem ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) e em 1976 ao Instituto de Estudos da 

Linguagem (IEL). 

Vinculado administrativamente à Pró-reitoria de Graduação (PRG) e academicamente ao 

Departamento de Linguística Aplicada (DLA) do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), o Centro 

de Ensino de Línguas (CEL) foi criado em dezembro de 1986, teve sua proposta submetida para 

aprovação do Conselho Estadual de Educação em 1987 e iniciou suas atividades em 1988. Professores 

do Departamento de Linguística Aplicada (DLA), tais como José Carlos Paes de Almeida Filho, 

Denise Bértoli Braga, Marilda Cavalcanti, Matilde Scaramucci, Teca Maher, entre outros, atuaram 

como professores ou fizeram parte do Conselho Deliberativo do CEL, alguns apenas no início, outros 

em momento posterior. Outros docentes que não faziam parte do DLA foram contratados a fim de 

contemplar a demanda por aulas e as línguas ofertadas. 

O CEL tem como missão contribuir para a formação do aluno por meio do ensino das línguas 

estrangeiras, atendendo, prioritariamente, o currículo de graduação da Unicamp, além de promover a 

formação de cidadãos e profissionais críticos e atuantes em um mundo pluricultural e plurilíngue, 

considerando as minorias e a diversidade cultural de um mundo cujas fronteiras já não se encontram 

tão delimitadas. 

De acordo com o artigo 2º do Regimento Interno, Deliberação CONSU-A-014/2004, de 

25/05/2004, o CEL tem por finalidade:  

mailto:vivacqua@unicamp.br
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I. Ministrar disciplinas do DLA de língua estrangeira e português como segunda língua; 

II. Ministrar cursos de extensão para a comunidade em geral; 

III.  Elaborar e aplicar, juntamente com o DLA, testes de proficiência em línguas para fins 

internos da Universidade; 

IV.  Constituir-se em espaço de observação e pesquisa sobre o ensino e a aprendizagem de 

línguas; 

V.  Prestar serviços nas áreas de língua estrangeira e português como segunda língua à 

comunidade. 

Os itens apresentados serão detalhados a seguir para que se compreenda o papel do CEL, seu 

lugar institucional e o que se tem feito para driblar obstáculos e enfrentar as necessidades 

institucionais.  

1. As disciplinas do DLA de língua estrangeira e português como segunda língua 

As disciplinas de língua estrangeira têm a sigla do Departamento de Linguística Aplicada 

(DLA) e são oferecidas, prioritariamente, aos alunos de graduação, dividindo-se em obrigatórias, 

eletivas ou extra-curriculares. 

As disciplinas obrigatórias são: Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Inglês em cursos, tais 

como: Letras, Música, Filosofia entre outros. As disciplinas de Hebraico, Japonês e Russo figuram 

como disciplinas eletivas/extracurriculares. O Português para Estrangeiros pode ser considerado 

como disciplina obrigatória ou eletiva dependendo do curso de origem ou do convênio do aluno. 

A configuração da Centro atrelada à Pró-Reitoria de Graduação (PRG) e ao IEL traz algumas 

questões, ou até mesmo, impasses. A cada mandato é necessário explicar a organização e atuação do 

CEL, bem como a importância do papel das LEs na formação do aluno dentro desta Universidade, 

uma vez que no IEL não há licenciatura em LEs (exceto Português como Língua Estrangeira - PLE).  

Diferentemente de outras universidades públicas, sejam elas estaduais ou federais, o ensino de 

LEs (exceto o PLE) funciona como um organismo independente dos cursos de graduação. Por não 

haver o respaldo de licenciatura nessas LEs, estamos constantemente sob ameaça 1) de retirada da 

obrigatoriedade das disciplinas de línguas dos currículos dos cursos de graduação, 2) de não sermos 

ligados à PRG, o que possibilitaria o oferecimento das LEs via extensão e por professores contratados 

em regime distinto ao que temos atualmente, 3) de extinção do CEL e da contratação de escolas de 

idiomas, além de vez ou outra sermos questionados se qualquer aluno intercambista não poderia 

ministrar as aulas de LEs.  

É necessário dizer que esse discurso de desvalorização e desmonte da universidade pública é 

veiculado pela própria administração central da Universidade, uma vez que por um lado advoga um 

discurso em favor a uma internacionalização, mas na prática não valoriza completamente a formação 

plurilíngue porque a internacionalização passa pelos rankings, o que leva a uma noção de língua como 

objeto de conhecimento ou bem de consumo. 

Se a língua é vista dessa forma, é possível entender que o docente em ensino de línguas (carreira 

DEL) deve satisfazer tal demanda. O que nos é cobrado da Reitoria é aumento de carga didática, uma 

vez que a administração reitera que a obrigação do CEL é apenas a de oferecer aulas, desconsiderando 

outros aspectos do regimento interno e a composição do quadro docente. 
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Atualmente o CEL possui 19 docentes, com a seguinte titulação: 1 graduado, 9 mestres e 9 

doutores. Desses 19 docentes, 18 são contratados por meio de concurso público de provas e títulos 

em regime estatutário de 40 horas com dedicação exclusiva, sendo 16 horas em sala de aula e 24 

horas para outras atividades; apenas 1 docente é contratado em regime parcial de 20 horas.  

O perfil do docente do CEL vem mudando ao longo dos anos e esse novo perfil do quadro de 

professores com titulação faz com que a atuação docente se volte para além das aulas, isto é, para 

pesquisa e orientação, publicação, participação em eventos e projetos acadêmicos, projetos culturais 

e extensão universitária, entre outras atividades pertinentes à titulação e a inserção no contexto 

acadêmico. 

Além disso, a carreira DEL não goza dos mesmos benefícios da carreira do Magistério Superior, 

apesar desses benefícios constarem do Regimento Geral da UNICAMP. Aos docentes de línguas não 

são oferecidas as mesmas oportunidades para obtenção de afastamentos para realização de pesquisa, 

participação em editais de mobilidade acadêmica ou recebimento de fomento para participação em 

eventos acadêmicos, por exemplo. 

Ressalta-se ainda que o número de docentes tem diminuído nos últimos anos, principalmente 

com a troca de governos e a reforma da previdência. Muitos docentes optaram pela aposentadoria e 

atualmente a quantidade é insuficiente para atender a demanda de alunos que se matriculam nas 

línguas estrangeiras, lembrando que as turmas comportam 22 alunos.  

É relevante dizer que a UNICAMP conta com 34.652 alunos matriculados em 66 cursos de 

graduação e 153 programas de pós-graduação oferecidos nos campi de Campinas, Piracicaba e 

Limeira. Frente a esse número de alunos, temos o seguinte quadro de informações entre demanda, 

alunos atendidos e número de docentes. Observemos os dados referentes ao ano de 2018.   

1º semestre de 2018 
 Japonês Inglês Francês Alemão Russo Hebraico PLE Italiano Espanhol Total 

Demanda 140 1,092 
 

673 
389 75 30 130 308 

 

64 
2,901  

Turmas 

oferecidas 
7 20 10 10 4 2 8 8 4  73  

Docentes 2 5 3 2 1 1 2 2 1  19  

Alunos 

Aprovados 
99 423 151 122 20 11 89 98 30 

 

1,044  

 

2º semestre de 2018 
 Japonês Inglês Francês Alemão Russo Hebraico PLE Italiano Espanhol Total 

Demanda  221   1,031  748  600   80   24   167   347  261  3,479  

Turmas 

oferecidas 
 6   20  10  14   4   2   8   8  4  76  

Docentes  2   5  3  3   1   1   2   2  1  20  

Alunos 

Aprovados 
 115   465  179  195   35   15   132   122  35  1,293  

Em virtude do alto índice de demanda não atendida, várias unidades aceitam iniciativas de 

ensino de línguas não institucionalizadas, mas que usam as dependências dos departamentos para o 

ensino de LEs. É o caso, por exemplo, do CPL (https://www.projetocpl.org/), Projeto Social que visa 



SILVA, R. C. & Degache, C. (Ed.) (2022). Atas do II Congresso Internacional DIPROling2019: Línguas em trânsito: 

desafios e perspectivas para professores e formadores – II Colóquio Ensino de Línguas Estrangeiras em Contexto 

Universitário. Centro de Ensino de Línguas (CEL) Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Campinas, 29, 

30, 31 de outubro de 2019. 

 

55 

oferecer aulas de idiomas ministradas por alunos voluntários para aqueles que não têm condições 

financeiras para pagar por aulas em cursos de idiomas.  

Além da alta demanda e número reduzido de docentes, o CEL funciona apenas em Campinas, 

o que faz com que os alunos dos campi de Limeira e Piracicaba tenham que se deslocar ou que tomem 

outras providências para adquirirem conhecimento em LEs.  

2. Ministrar cursos de extensão para a comunidade em geral 

O CEL também atua na extensão universitária, embora a prioridade sejam as aulas oferecidas 

aos cursos de graduação. Os Cursos de Extensão do CEL são oferecidos desde 1995 e visam promover 

a aprendizagem de idiomas, formação docente e preparação para exames internacionais mediante 

demanda da comunidade. 

Os cursos de extensão de LEs, oferecidos através da Escola de Extensão da UNICAMP 

(EXTECAMP) e regulamentados por deliberações da Câmara de Ensino e Pesquisa (CEPE) da 

universidade, atendem a comunidade interna e externa e tem um público heterogêneo. Esses cursos 

podem ser pagos ou gratuitos, dependendo da configuração do oferecimento e docentes envolvidos.  

Esses cursos são ministrados por docentes, professores aposentados e professores convidados 

semestralmente, exceto o curso de alemão que é ministrado por uma assistente do convênio entre a 

Unicamp e o DAAD, convênio que após vários anos de funcionamento, foi descontinuado. 

Nos últimos três anos atendemos 953 alunos e oferecemos cursos com carga-didática de 45 

horas nas seguintes línguas: Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Japonês e Russo. Os cursos de 

Alemão foram nos níveis básico, intermediário e avançado para fins acadêmicos; os de Espanhol foi 

para os níveis básico, intermediário e avançado; os de Francês para o nível básico; os de Inglês para 

os níveis básico, pré-intermediário, intermediário, avançado e preparatório para exames; Japonês 

básico Shodô: caligrafia japonesa e nível intermediário; Russo para níveis básico e intermediário. 

Acredito que o número de alunos atendidos é baixo devido a dois fatores, a saber: 1) o docente 

do CEL pode ministrar 1 (uma) disciplina na extensão ou dividir 50% da carga didática com um 

colaborador externo e 2) o colaborador externo pelo fato de não possuir vínculo empregatício, só pode 

receber a remuneração uma vez por semestre. Esses dois fatores impactam significativamente na 

oferta de cursos de extensão para as comunidades interna e externa. 

Como vimos anteriormente, o número de docentes não é suficiente para atender à demanda de 

alunos da graduação que tenham a língua estrangeira como disciplina obrigatória ou 

eletiva/extracurricular, e não há previsão de contratação de novos professores à medida que há um 

entendimento de que a carreira não é adequada para a universidade e a importância que se dá às 

línguas são de caráter emergencial.  

Isso pode ser constatado, por exemplo, pela demanda originada do primeiro vestibular indígena 

ocorrido em 2018 com ingresso em 2019. Em agosto de 2018, a direção do CEL foi contactada para 

indicar docente para ministrar aula de Português para indígenas, sendo que o Centro possui apenas 2 

(dois) docentes para as aulas de PLE. Acrescentando-se a isso, há o fato de os docentes estarem com 

a carga didática completa e não terem experiência no ensino de Português para indígenas. 
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A solução se deu pela parceria e interlocução com uma docente do DLA especialista em línguas 

indígenas e a disponibilidade ou interesse de uma docente de PLE do CEL em trabalharem juntas 

para ministrar as aulas e elaborar material didático para os indígenas.  

3. Elaborar e aplicar, juntamente com o DLA, testes de proficiência em línguas para fins 

internos da Universidade 

O CEL oferece provas de proficiência para a graduação organizadas pela área específica de 

cada língua, exceto a área de PLE. Os docentes da área de PLE auxiliam na aplicação do CELPE-

BRAS junto ao IEL desde a primeira aplicação do exame em 1998. 

No caso da pós-graduação, o CEL atende, via extensão, diversos programas da instituição, sem 

participação do DLA. São disponibilizadas aproximadamente 16 a 20 datas e provas diferentes em 

calendário anual, visando contemplar um dos requisitos para ingresso na pós-graduação, a saber, o 

conhecimento de LE. São oferecidas provas de proficiência em Alemão, Espanhol, Francês, Inglês e 

Italiano. As provas são elaboradas em formatos distintos. Por exemplo, oferecemos as provas de 

proficiência geral em leitura para todas as línguas, mas atendemos a alguns institutos/faculdades que 

solicitam provas com conteúdo específico da área, tanto apenas para leitura quanto às provas de 4 

habilidades.  

No ano de 2018, foram aplicadas 535 provas de Inglês e 221 provas para as outras línguas na 

seguinte proporção: candidatos para a prova de Espanhol correspondem a 75%, de Francês 15%, de 

Italiano 8 % e de Alemão 2 %. 

Além disso, oferecemos provas para mobilidade acadêmica sob demanda a partir dos editais da 

Diretoria Executiva de Relações Interna (DERI), como é o caso do duplo diploma das Engenharias 

Agrícola (Brafagri) e Civil (Brafitec) em que o atestado da própria Instituição de Ensino Superior 

(IES) é aceito. 

Como vimos, a Extensão do CEL tem por finalidade oferecer cursos e provas de proficiência 

para diversos institutos, de modo que as comunidades interna e externa possam ampliar a formação 

em LEs e adquirir mais conhecimento para concorrer aos editais de mobilidade acadêmica. 

A Extensão do CEL pretende ainda desenvolver ações futuras que possam contribuir com a 

formação docente continuada dos professores de língua estrangeira que atuam na rede pública 

municipal e estadual de Campinas e Regiões Metropolitanas, através de cursos de média e curta 

duração que possam colaborar com as discussões sobre ensino de línguas estrangeiras em contextos 

específicos. 

4. Constituir-se em espaço de observação e pesquisa sobre o ensino e a aprendizagem de 

línguas 

O CEL desde sua fundação constituiu-se em espaço de observação e pesquisa sobre 

aprendizagem de línguas e com o perfil atual dos docentes, acrescido de outros cenários muito tem 

sido realizado. 

Muitos docentes se dedicam a uma imensa variedade de atividades acadêmicas, além das aulas 

nas disciplinas de graduação e/ou cursos de extensão e na elaboração e aplicação de exames de 

proficiência para graduação e pós-graduação. Vários se dedicam à orientação e pesquisa por meio do 
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oferecimento de disciplinas de iniciação científica e monografia junto ao corpo docente de graduação 

do IEL, participam de grupos de pesquisa registrados no CNPq, ministram disciplinas como 

professores convidados em cursos de pós-graduação em outras instituições públicas renomadas, 

realizam pesquisa e publicam artigos a partir de sua prática docente, estabelecem parcerias em 

projetos sobre ensino de LEs junto a outros departamentos, fazem parte de bancas examinadoras de 

mestrado e doutorado, entre outras atividades pertinentes à vida universitária. 

Percebemos, portanto, que o envolvimento do corpo docente em atividades acadêmicas se dá 

de várias formas. Um dos projetos da UNICAMP foi a criação do ProFIS (Programa de Formação 

Interdisciplinar Superior), como política pública de ampliação ao acesso à universidade pública. 

Implantado em 2011 e direcionado à egressos do ensino médio público de Campinas, o ProFIS 

possibilita o candidato a usar a nota do ENEM para fazer um curso de 2 anos, de caráter 

interdisciplinar, sem a necessidade de prestar vestibular. Após o término do programa, os alunos são 

classificados e concorrem entre eles mesmos em função de seu desempenho ao longo do curso por 

uma vaga nos cursos de graduação da UNICAMP. 

Neste Programa, as disciplinas de Inglês figuram na matriz curricular e foram criadas ementas 

específicas que contemplassem tanto aspectos linguístico-discursivos como formativos, de modo a 

abranger práticas de leitura, escrita e oralidade voltadas para a reflexão de questões sociais, culturais 

e epistemológicas pertinentes ao contexto acadêmico-universitário. Além das ementas, a área de 

Inglês elabora material didático autoral voltado aos pressupostos teóricos que embasam as ementas, 

a Pedagogia dos Multiletramentos e a noção de gêneros discursivos. 

Além das já mencionadas, é preciso ainda salientar que desde a implantação da segunda 

Habilitação em Português como Língua Estrangeira/Segunda Língua oferecida pelo Instituto de 

Estudos da Linguagem (IEL) em 2017- uma das quatro licenciaturas existentes no Brasil, há 

pioneirismo do CEL no oferecimento de cursos de PLE e na elaboração de materiais didáticos na área 

além da participação na aplicação do Celpe-Bras. 

Decorrente do vestibular para indígenas, houve a iniciativa de criar e oferecer uma disciplina 

de leitura e produção de textos voltada para esses ingressantes, elaborada e ministrada por docentes 

do IEL e do CEL. 

Todas as áreas participam do Programa de Apoio Didático (PAD) com a participação de alunos 

da graduação que observam e auxiliam os docentes nas aulas de LEs. As áreas de Espanhol, Inglês e 

PLE também recebem alunos pesquisadores de mestrado e doutorado que realizam suas pesquisas 

sob supervisão de docentes do CEL e do IEL. 

A interlocução e parceria com o IEL se deu ainda pela criação do Núcleo de Línguas do 

Programa Idiomas sem Fronteiras/Ministério da Educação – NucLi-IsF/Unicamp –, em 2017, 

responsável pelo oferecimento de disciplinas de Inglês e PLE para internacionalização. 

A necessidade de internacionalização se deu mediante diversos acontecimentos: por meio das 

novas regras do PrInT (Programa Institucional de Internacionalização) - CAPES, pela abertura da 

habilitação em Português para Estrangeiros, pela instituição da Cátedra de Refugiados Sérgio Vieira 

de Mello, pela criação do Nucli-IsF. Para que a UNICAMP pudesse fazer parceria, o Ministério da 

Educação tinha como prerrogativa a apresentação de uma política linguística da universidade. 

Docentes do IEL e do CEL foram chamados para formar uma comissão a fim de elaborar o documento 

de política linguística da Unicamp, mas somente algumas partes desse documento foram utilizadas 
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para o envio ao MEC. Uma parte importante em que se instituía a formação de uma Comissão 

Permanente de Política Linguística na universidade foi retirada do documento. Nesse trecho retirado, 

mencionava-se como seria composta essa comissão, bem como diretrizes, objetivos, ações de PL. 

Esperamos que esse documento seja retomado para que seja possível implementarmos ações 

sistematizadas que sejam condizentes com as reais necessidades e demandas da universidade. 

O CEL contribui com diversas ações no âmbito da internacionalização, apesar da carência de 

uma PL. Destacamos as seguintes ações: colaboração na elaboração de documento que institui o 

programa de leitorado na Unicamp; parceria com a DERI e com a UniInter (grupo de alunos 

voluntários de graduação e de pós-graduação da UNICAMP) na recepção dos estrangeiros visando a 

orientação, acolhida, adaptação e promoção de eventos que objetivam a criação de um espaço de 

convívio e colaboração intercultural; atuação das docentes da área de Japonês no atendimento pré-

chegada dos intercambistas japoneses, na recepção e na promoção de atividades semestrais que visam 

a integração dos japoneses com os brasileiros e a aprendizagem colaborativa; oferecimento de 

Exames de Proficiência realizados via Extensão do CEL, sob demanda institucional, visando atender 

editais de mobilidade acadêmica da DERI-UNICAMP; criação de Curso de Férias de PLE, via 

Extensão, visando atender estrangeiros de universidades conveniadas; colaboração na elaboração de 

editais de mobilidade acadêmica e participação no processo seletivo. 

O CEL também realiza eventos acadêmicos e culturais para promoção das LEs dentro da 

universidade 

4.1. Eventos e projetos realizados por docentes do cel (2017/2018/2019) 

✔ CineCEL - Intervozes e ruídos: dialogando através do cinema (várias áreas)  

✔ CineCEL - pergunta: Faz m/seu gênero? Amores em tempos de cura e cólera (várias áreas) 

✔ CineCEL - Cenários multilíngues (várias áreas) 

✔ Semana da Língua Alemã na Unicamp (área de Alemão) 

✔ Peça teatral "Die Befristeten | Os que têm a hora marcada" (grupo Die Deutschspieler23) 

(slide 23)  

✔ Apresentação musical do grupo “Die Musikgruppe24” (área de Alemão) 

✔ 6ª. Edição da Festa da Música do CEL (área de Francês) 

✔ Podcast "Na Ponta da Língua" (área de Italiano) 

✔ Programa de rádio "Merienda" (área de Espanhol) 

✔ Apresentação de coral do grupo Unicampzakura (área de Japonês) 

✔ Bunkasai – Feira Cultural Japonesa (área de Japonês) 

 

4.2. Eventos acadêmicos em conjunto com outros institutos ou universidades 

✔ XII Congresso Internacional de Estudos Japoneses no Brasil  

 
23Grupo teatral formado em 2015 por iniciativa de alunos do CEL sob coordenação da docente de Alemão do CEL Norma 

Wucherpfennig e do docente Wanderley Martins do Instituto de Artes. 
24Grupo musical formado em 2017 sob coordenação geral da docente de Alemão do CEL Anisha Vetter e direção musical 

de Ana Beatriz Nascimento (IA/Unicamp) e Cristian Roa (IA/Unicamp) 
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✔ JELT – Jornada de Ensino de Tecnologia 

✔ II Congresso Internacional DIPROling – Línguas em Trânsito 

5. Considerações finais 

O CEL participa ativamente da vida universitária, mas ainda não tem papel protagonista em 

função da falta de uma política linguística institucionalizada, do número reduzido de professores e da 

não valorização da LEs. 

Apesar desses obstáculos, no âmbito acadêmico as disciplinas são oferecidas gratuitamente na 

graduação. O CEL atende aos alunos prioritariamente que têm as LEs como disciplinas obrigatórias, 

restando aos demais outros fatores para que sejam contemplados com a possibilidade de uma 

formação plurilíngue. Além disso, há uma vasta produção de material didático autoral de modo a 

contextualizar o ensino de LEs na vida acadêmica. 

A Extensão do CEL, apesar de poder ser interpretada como prestadora de serviços, contribui 

para a formação de alunos de pós-graduação que participam dos cursos oferecidos apesar das regras 

para contratação de colaboradores externos e do número reduzido de docentes da casa que dificultam 

esse oferecimento. Além disso, a oferta de provas de proficiência para ingresso em programas de pós-

graduação atende a comunidade e possibilita qualidade ao processo seletivo, uma vez que as mesmas 

são elaboradas considerando-se o contexto universitário.  

Na esfera da pesquisa, o CEL recebe alunos nos programas PAD e PED, possibilitando a 

formação e realização de pesquisas em contexto de LEs. Além disso, as frentes de disciplinas de 

várias áreas ministradas no CEL já foram objeto de pesquisas de mestrado e doutorado, conferindo 

ao centro lugar fértil de discussão teórica. Há ainda que se dizer que o perfil do quadro docente 

titulado contribui sobremaneira para a inserção da unidade em projetos que dialogam com outros 

institutos e faculdades, fazendo do CEL um lugar de encontro e espaço de convivência entre as áreas 

do conhecimento acadêmico: Humanas, Artes, Exatas e Biológicas. 
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RESUMO 

Em tempo de discursos um pouco mais favoráveis à educação bilíngue para surdos e de maior 

visibilidade das línguas de sinais no mundo inteiro, há ainda muitos desafios a serem vencidos no que 

se refere a esse campo no Brasil. Com o intuito de refletir sobre alguns desses desafios, partimos do 

pressuposto de que contextos definidos como bilíngues são na verdade, sempre multilíngues, uma vez 

que “uma língua” traz, no seu interior, muitas outras (CÉSAR & CAVALCANTI, 2007). Observa-

se, no entanto, uma tendência de simplificação no modo como os complexos repertórios 

comunicativos (RYMES, 2014) de alunos surdos são percebidos em muitos ambientes escolares 

brasileiros e mais especificamente nas práticas de ensino de português para surdos. Por essas razões, 

pretende-se neste artigo colocar em discussão o que se entende como “educação linguística”, trazendo 

o conceito de língua como entidade móvel e as práticas translíngues como presentes e possíveis, 

também, dentro do contexto de surdos. Nesse viés, pretende-se articular estudos no sentido de 

viabilizar debates e encaminhamentos potencialmente capazes de desestabilizar discursos 

hegemônicos em relação ao surdo e suas línguas e fomentar discussões em relação ao ensino de 

surdos. 

ABSTRACT 

In times of more favorable speeches to bilingual education for the deaf and with greater visibility of 

sign languages worldwide, there are still many challenges to be overcome with regard to the education 

of the deaf in Brazil. In order to reflect on some of these challenges, we start from the assumption 

that contexts defined as bilingual are in fact, always multilingual, since “one language” brings, in its 

interior, many others (CÉSAR & CAVALCANTI, 2007). However, there is a tendency towards 

simplification in the way the complex communicative repertoires (RYMES, 2014) of deaf students 

are perceived in many Brazilian school environments and more specifically in Portuguese teaching 

practices for the deaf. For these reasons, it is intended in this article to discuss what is understood as 

“language education”, bringing to the discussion the concept of language as a mobile entity and 

translingual practices as present and possible, also, within the context of the deaf. In this bias, we 

intend to articulate studies in order to make possible debates and referrals potentially capable of 

destabilizing hegemonic discourses in relation to the deaf and their languages and to encourage 

discussions in relation to the teaching of the deaf. 

PALAVRAS-CHAVE: Bilinguismo/multilinguismo; Surdo; Libras/português 

KEYWORDS: Bilingualism / multilingualism; Deaf; Libras / Portuguese 

1. Introdução  

Os novos padrões de comunicação do século XXI desestabilizam a noção de ideologia 

monoglóssica inerente à ideia de línguas como sistemas autônomos e tornam porosas as fronteiras 

entre comunidades de fala. Seja em nível global, seja em nível local, as interações entre falantes de 

diferentes línguas, agora mais intenso, na verdade constituem práticas sociais de linguagem híbridas 

e complexas. Situando nossa reflexão no contexto complexo da escolarização de surdos, abordamos 

questões como bi/multilinguismo, invisibilização de repertórios linguísticos em articulação com 

processos de construção de identidades surdas. Para tal usaremos os conceitos de repertório 
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comunicativo (Rymes, 2014), práticas translíngues (Garcia, 2009) e identidades (Hall, 2000; Maher, 

2007) tendo em mente a seguinte questão: como as pessoas surdas usam seu repertório linguístico 

para se comunicar e como avaliam ou são avaliados sobre esses usos? 

Desse modo, esse texto está assim organizado: na primeira parte focalizaremos o contexto da 

surdez e sua complexidade, depois os conceitos teóricos escolhidos ao tematizarmos o processo de 

(in)visibilização das línguas de sinais, mostrando que a (re)construção do conceito de língua como 

algo fixo, também, em relação às línguas de sinais, pode ser usado para sedimentar desigualdades em 

relação ao surdo na escola. E por último apresentamos as implicações em relação à implementação 

de uma política linguística que faça refletir a visão de surdez e de surdos como diferença cultural e o 

caráter multilíngue dos repertórios linguísticos dos estudantes surdos.  

2. Contextos bilíngues da educação de surdos e o apagamento das línguas não hegemônicas 

Em relação aos contextos de minorias no Brasil, Cavalcanti (1999:388)25 traça um panorama 

sobre a Educação Bilíngue e escolarização em contextos de minorias linguísticas com o intuito de 

visibilizar e fortalecer cenários tais como: comunidades indígenas, comunidades imigrantes (alemãs, 

italianas, japonesas, polonesas, ucranianas, etc.), na região Sudeste e Sul, comunidades de brasileiros 

descendentes de imigrantes e de brasileiros não-descendentes de imigrantes que habitam regiões de 

fronteira, em sua grande maioria, com países hispano-falantes e as comunidades de surdos. 

A autora mostra a necessidade de apresentar tais contextos como sendo bi/ multilíngues e não 

somente bilíngues, dando o devido status às línguas (sem distinção de variedades ou dialetos) faladas 

por essas comunidades, uma vez que, uma língua traz em seu interior, muitas outras (GESSER, 2006; 

CESAR e CAVALCANTI, 2007).  

No cenário sociolinguístico brasileiro circulam mais de 250 línguas, entre indígenas, de 

imigração, crioulas e afro-brasileiras, além do português e de suas variedades e ao menos 2 línguas 

de sinais (Libras e a Língua de Sinais dos Urubu-Kaapor). (INDL, 2010)26. A despeito de toda essa 

diversidade a crença no monolinguismo é ainda forte e se faz notar também em situações de afirmação 

de línguas de minorias.  

Dentro da comunidade surda, “o mecanismo definidor da autoidentidade é a centralidade no 

domínio e uso da língua de sinais nas interações. Há, no grupo, uma distinção entre aqueles que são 

surdos “nativos”, não contaminados pela comunicação oral dos ouvintes” (fala, a articulação de 

palavras, a co-ocorrência da fala junto com os sinais, a vocalização acompanhando a sinalização, os 

gestos de apontar e os processos miméticos) e outros (Fernandes, 2011: 117). Na tentativa de se 

libertarem das amarras ouvintistas27 por tanto tempo impostas a eles, a “defesa de uma ‘pureza’ 

linguística e de certo modo étnica vem sendo uma das armadilhas presentes na construção de uma 

 
25 O artigo de Marilda Cavalcanti, publicado na Revista Delta em 1999 é um divisor de águas, tanto por trazer um 

panorama sobre os estudos de educação bilingue de grupos de minorias no Brasil, quanto por pretender colocar luzes 

nesses contextos complexos e ainda pouco compreendidos. 
26 Inventário Nacional da Diversidade Linguística (INDL) instituído pelo Decreto federal no. 7.387, de 09 de dezembro 

de 2010. Disponível em http://portal.iphan.gov.br/indl 
27 O termo ouvintismo, cunhado por Skliar (1998, p. 15) baseia-se na ideia de ‘colonialismo’ e diz respeito a “um conjunto 

de representações dos ouvintes, a partir do qual o surdo está obrigado a olhar-se e a narrar-se como se fosse ouvinte. Além 

disso, é nesse olhar-se, e nesse narrar-se que acontecem as percepções do ser deficiente, do não ser ouvinte, percepções 

que legitimam as práticas terapêuticas habituais.” 

http://portal.iphan.gov.br/indl


SILVA, R. C. & Degache, C. (Ed.) (2022). Atas do II Congresso Internacional DIPROling2019: Línguas em trânsito: 

desafios e perspectivas para professores e formadores – II Colóquio Ensino de Línguas Estrangeiras em Contexto 

Universitário. Centro de Ensino de Línguas (CEL) Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Campinas, 29, 

30, 31 de outubro de 2019. 

 

63 

política de identidades surdas, uma vez que gera um ambíguo mecanismo de inclusão/exclusão nas 

novas definições sobre o “ser surdo” (FERNANDES, 2011: 118). Essa crença, contraditoriamente, 

reatualiza o monolinguismo que sempre imperou nos contextos educacionais de surdos: a imposição 

do português padrão como língua única da escola. E as representações sobre surdos e surdez calcadas 

na deficiência, de outrora, entram em disputa, atualmente, com um “conjunto de discursos 

socioantropológicos sobre a surdez, que negam o estigma da deficiência e veiculam representações 

que substituem as fronteiras da deficiência pelas fronteiras da diferença linguística.” (Fernandes, 

2011: 119). 

Ao substituir a obrigatoriedade da fala pelo uso da Libras – sempre de forma dicotômica – não 

se alterou a lógica que opera com a ideia de que o bilíngue seria uma mera soma de dois indivíduos 

monolíngues idealizados (MAHER, 2007). Ignora-se que na prática os repertórios linguísticos de 

indivíduos bilíngues são constituídos de práticas fluidas em que são mobilizados, com frequência, 

recursos de ambas as línguas.  

Tendo em vista esse contexto, marcado por forte disputa de significantes e significados em 

torno das línguas que constituem as identidades surdas e considerando-se os contatos interculturais 

entre surdos e surdos e surdos e ouvintes, nossa discussão segue na perspectiva da produção de 

sentidos “a partir de repertórios comunicativos heterogêneos e complexos que sustentam a dinâmica 

dos processos de negociação e mediações interculturais”, (LUCENA e NASCIMENTO, 2016) 

existentes sobretudo nos cenários educacionais. 

3. Identidades, multilinguismo, recursos comunicativos e práticas translíngues  

Como forma de luta para afirmar o direito à língua de sinais como traço identitário e como 

língua legítima de instrução na escola, verifica-se que há, também, entre os surdos uma visão 

monolíngue em que somente surdos engajados nas pautas políticas da comunidade e usuários de 

Libras sejam considerados surdos, sendo os demais ‘surdos de segunda categoria. 

O universo da surdez, no entanto, não se caracteriza apenas pela utilização de uma língua 

(Libras ou português) nas interações. Como apontado na literatura da área, a maioria dos surdos 

nascem em lares ouvintes, o que implica, dentre outras questões, a aquisição tardia de Libras. Tal 

condição leva a maioria das crianças surdas a desenvolver os chamados sinais caseiros (GESSER, 

2006; KUMADA, 2012) ou sinais emergentes (VILHALVA, 2009) até que se apropriem da Libras, 

ao encontrarem pares surdos usuários dessa língua, em geral na escola, ou intérpretes de Libras em 

escolas ou igrejas. Além disso, há variedades sociais e regionais da Libras, algumas delas em disputa 

pelo status de padrão. E é preciso também considerar o contato frequente entre Libras e português, 

resultando numa criativa produção de empréstimos linguísticos28. 

É possível observar que há muitas e diferentes práticas comunicativas com uso de variados 

recursos linguísticos e midiáticos pelos surdos nas interações sociais entre eles e entre eles e o mundo 

ouvinte: o uso de oralização junto com a sinalização; pidgin; uso de alfabeto manual; gestos naturais 

que podem acompanhar a sinalização; a escrita híbrida de muitos surdos em que se verificam 

 
28 Um exemplo desse fenômeno do contato entre Libras e língua portuguesa, pode ser observado em sinais referentes a 

nomes próprios. O sinal para Freud é visto como um empréstimo do português por ser constituído pela configuração de 

mão correspondente à letra F do alfabeto manual e realizado com movimento alusivo a um formato do cachimbo, 

mimetizando foto clássica do autor. Disponível em www.tvines.com.br. 

http://www.tvines.com.br/
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estruturas da Libras em diálogo com as estruturas do português; utilização de imagens em substituição 

à escrita ou para ancorar um enunciado escrito; o uso das plataformas digitais, sobretudo o Youtube, 

em que se divulgam diferentes gêneros em Libras (fábulas, poesias, aulas de Libras, comentários 

políticos, avisos, reivindicações, notícias, teatro, etc.), com ou sem legenda em português, produzidos 

por surdos, e, em geral, ilustrados com fotos, desenhos, cenários. 

Gesser (2006), Silva (2008) e Kumada (2012) observaram, também, que certas formas 

linguísticas de Libras – geralmente utilizadas por ouvintes, mas também por surdos analfabetos ou 

por crianças surdas, filhas de pais ouvintes - são desqualificadas por não estarem de acordo com a 

variedade de Libras usada por surdos escolarizados. A essa última variedade de Libras, atribui-se o 

status de padrão a ser seguido, enquanto que as formas caseiras em língua de sinais ou as mesclas 

com o português são vistas como desvios a serem evitados. A língua de sinais legitimada e, portanto, 

de prestígio seria aquela cujo léxico já estaria dicionarizado e cujas formas já estariam estabilizadas. 

Não se pode deixar de enfatizar que o surgimento dessa multiplicidade de recursos envolvendo 

a língua oficial da escola e a Libras, embora atualmente bem mais intenso, não é um aspecto novo 

observado apenas no momento atual na Educação de Surdos. Esse fenômeno sempre existiu, mas 

descaracterizado de sua função linguística e visto como “remendos” ou “anormalidades” a serem 

corrigidas a partir do maior envolvimento do aluno surdo com a língua de prestígio, a saber, a língua 

portuguesa, em sua forma oral ou escrita. Canagarajah (2006) ressalta os prejuízos do monolinguismo 

por situar as línguas e seus falantes dentro de uma lógica binária em que há línguas aceitáveis e outras, 

inaceitáveis e impuras. Essa premissa não ajuda os que estão fora do mainstreaming, afirma o autor. 

E, além disso, cria a lógica na qual uma língua deve ser eleita para ser a única e o restante apagado 

ou relegado apenas ao conforto do lar, caso seja possível. Como afirma Rymes (2014:3) em contextos 

comunicativos reais os falantes lançam mão de várias estratégias para serem compreendidos, 

utilizando para isso: 

[...] várias línguas, várias maneiras de falar a "mesma" língua e muitos outros recursos 

além da língua podem servir como parte do repertório comunicativo de um indivíduo com 

o potencial de criar alinhamento ou cruzamentos em qualquer interação " 

 Em consonância com essa posição, Garcia (2009) argumenta que é necessário reconsiderar os 

modelos de bilinguismo que concebem o indivíduo bilíngue como uma mera soma de dois 

monolíngues perfeitamente fluentes em cada língua, ao que ela denomina bilinguismo monoglóssico. 

Indivíduos bilíngues fazem uso de uma multiplicidade de práticas discursivas em ambas as línguas 

para construir sentidos em suas interações no mundo. Ou seja, indivíduos bilíngues se constituem na 

imbricação de ambas as línguas e não em cada língua separadamente. A delimitação do ‘conteiner’ 

proposta por Skutnabb-Kangas (apud MARTIN-JONES; ROMAINE, 1986, P. 32) fazendo referência 

a essa visão limitada de bilíngues é criticada por vários autores para os quais o bilíngue ideal é uma 

construção ideológica. Não há como aprisionar a língua dentro de casulos, mantendo-as separadas e 

congeladas no tempo, afirma Maher (2007) que propõe uma visão mais fluida de bilinguismo, 

mostrando uma coexistência mais real das línguas nos contextos bi/multilíngues. 

Garcia (2009) denomina essas práticas como translíngues. E nessa perspectiva a autora 

argumenta em favor de um bilinguismo heteroglóssico, ou seja, uma visão que tenta capturar a 

complexidade de recursos que são acionados nas práticas reais de usos da linguagem. Não há só uma 
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ou duas línguas compartilhando sentidos, mas outros elementos importantes, pois como nos alerta 

Rymes, (2014: 15), o termo repertório comunicativo é usado para “se referir às várias maneiras pelas 

quais os indivíduos usam a lingua(gem) e outros meios de comunicação (gestos, roupas, postura) para 

funcionar efetivamente nas múltiplas interações das quais participam”, expressando a variedade de 

recursos à disposição dos falantes. Como afirma a autora, não há “muros entre as línguas” quando as 

pessoas precisam ou querem se comunicar umas com as outras. 

Para essa discussão, incorporamos uma visão ampliada de multilinguismo e assumimos o 

conceito de identidades como fluido e relacional (CAVALCANTI, 2013). As identidades não são 

nunca unificadas, são cada vez mais fragmentadas e fraturadas; nunca singulares, “mas multiplamente 

construídas ao longo de discursos, práticas e posições que podem se cruzar ou ser antagônicos.” 

(HALL, 2000:108) 

Entretanto, é comum verificarmos uma forte tendência à essencialização da chamada identidade 

surda. A relação língua de sinais-identidade surda reverbera a velha noção um estado/uma nação/uma 

língua (PENNYCOOK, 2006). A língua de sinais é, muitas vezes, concebida como identidade em si 

mesma, promovendo um apagamento/invisibilização do universo sociolinguisticamente complexo 

das pessoas surdas. Surdos oralizados que não usam Libras, surdos oralizados e sinalizantes, surdos 

implantados com e sem Libras, surdos protetizados com e sem Libras podem, em geral, não serem 

considerados pertencentes à comunidade surda. 

Um exemplo dessas rígidas configurações identitárias pode ser observado em um registro de 

campo referente a um depoimento de uma professora surda. Ela relata que, apesar de ser fluente em 

LIBRAS, foi e ainda é “discriminada por colegas surdos por ser oralizada e gostar de ler e escrever 

português”. Ela diz que “surdos que falam e/ou se identificam com o português não são considerados 

surdos pela maioria de seus pares”. Na escola regular, por outro lado, há a expectativa de que o aluno 

surdo demonstre ser um sujeito bilíngue por dominar, igualmente, as duas línguas. Exemplo dessa 

situação está embutido na fala da professora de uma criança surda de 9 anos da escola regular: 

“quando fica bravo, o português sai direitinho; fora disso a gente não entende nada”29. O relato dessa 

professora reproduz o anseio ou a expectativa de um maior domínio do português por parte do aluno 

surdo. Para ser considerado um sujeito bilíngue, nessa visão, o aluno deveria ter maior competência 

na língua portuguesa, ou seja, a professora demonstra sua visão de língua idealizada, que é muito 

comum também na família ouvintes com filhos surdos. 

Essas narrativas mostram o quanto o processo de construção de identidade e diferença é um 

território contestado. Os grupos subordinados, ao contestarem a normalidade e a hegemonia, 

reivindicam seu direito a governar o processo de sua representação. A representação de um grupo por 

si mesmo ou do outro se inscreve em um campo permeado por relações de poder em que se travam 

lutas de criação e imposição de significados. Entretanto, na medida em que os significados não são 

fixos, estáveis, há um espaço de luta para que possam ser questionados, desconstruídos, disputados e 

refeitos. 

Na justa tentativa de se desestabilizar o discurso monolítico da surdez audiológica/patológica, 

é preciso, porém, atentar-se para o risco de esse contradiscurso essencializar os surdos em um outro 

 
29 Essa discussão foi feita, de forma mais detalhada, anteriormente no artigo Silva, I. R. “Quando ele fica bravo, o 

português sai direitinho, fora disso a gente não entende nada: o contexto multilíngue da surdez e o (re)conhecimento das 

línguas no seu entorno”. Trab.Ling.Aplic., Campinas, 47(2): 393-407, Jul/Dez. 2008. 
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tipo de totalidade, como se a identidade surda pudesse ser definida como a identidade, a diferença, 

como se houvesse um surdo autêntico, não contaminado. 

É plausível supor que a supercelebração da LIBRAS como traço identitário das identidades 

surdas, por vezes produzindo apagamentos de outras identidades que os constituem, trata-se de uma 

ação estratégica para conquistar visibilidade e espaço político para a agenda de lutas dos surdos 

sinalizantes, em grande parte ligadas à luta por escolas bilíngues e pelo protagonismo dos surdos em 

decisões que lhes digam respeito. Ao mesmo tempo, porém, tal mecanismo pode simplificar a 

complexidade que constitui os processos de construção das identidades ao enaltecer um perigoso 

sentido de “pureza” identitária. 

De forma semelhante, parece haver entre muitos profissionais ouvintes que atuam com surdos 

a mesma visão monoglóssica do bilinguismo dos surdos. É comum em contextos escolares uma visão 

de que o português dos alunos surdos representaria uma anomia linguística e uma demanda por 

padrões idealizados de fluência em Libras. 

Interpelando a separação rígida entre as línguas e a essencialização identitária, os processos de 

aprendizagem de português por surdos configuram cenários sociolinguisticamente complexos, 

atravessados pelo bi/multilinguismo e por práticas translíngues. Tais contextos, portanto, têm grande 

potencial para que uma nova perspectiva de ensino seja construída no sentido de responder às 

dinâmicas das linguagens no século XXI (MOITA-LOPES, 2013). O trânsito entre as línguas 

(LIBRAS, português oral e escrito), associado aos diferentes recursos constitutivos dos repertórios 

comunicativos de cada falante podem ser olhados não como problemas ou falhas e sim como um 

território fértil de possibilidades. 

4. Considerações finais 

Com base em estudos “que visam captar a hibridez de práticas comunicativas constituídas por 

recursos de diferentes repertórios comunicativos” para além das línguas (LUCENA e 

NASCIMENTO, 2016), apresentamos nesse texto algumas reflexões sobre a realidade multilíngue de 

sujeitos surdos e as intrincadas relações entre seus repertórios linguísticos e a construção de 

identidades surdas. 

Nessa direção, problematizamos as relações língua(s)–identidades: de um lado a legitimação 

dos surdos enquanto usuários de uma língua de modalidade visual-espacial ligada à luta dessa 

comunidade por reconhecimento político de sua diferença linguística e cultural; e de outro as 

armadilhas do essencialismo (HALL, 2000; CESAR & CAVALCANTI, 2007) em que as políticas 

de identidade dos movimentos surdos sucumbem à ideologia dominante (PENNYCOOK, 2005) ao 

elegerem um único modo de ser surdo, a saber, apenas o surdo usuário de Libras e participante ativo 

das experiências socioculturais da comunidade surda. Nessa situação, corre-se o risco de construir 

um monolinguismo em Libras reverberando o mito do monolinguismo fortemente presente entre os 

usuários de língua portuguesa, resultando que só é aceitável a comunicação caracterizada apenas por 

“línguas delimitadas, sem espaço/autorização para hibridação” (CAVALCANTI & SILVA, 2016). 

Essas reflexões apontam para a necessidade de se repensar a educação bilíngue de surdos a 

partir de projetos mais sensíveis “à diversidade e pluralidade cultural, social e linguística” 

(CAVALCANTI, 2013, p. 212) do mundo atual, considerando-se o potencial heteroglóssico das 

práticas sociais de linguagem. 
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Puesta en Escena: o uso do teatro dentro e fora da sala de ELE 

Romilda Mochiuti 

UNICAMP, Universidade Estadual de Campinas, mromilda@unicamp.br  

RESUMO 

O presente estudo pretende abordar algumas reflexões realizadas a partir de desdobramentos do 

processo de ensino/aprendizagem de Espanhol como Língua Estrangeira (ELE) por falantes do 

português, variante brasileira, em nível universitário. Neste contexto, aborda de que modo a 

transparência ilocucionária atua na marcação pragmática no uso de “juegos de rol” e do texto literário 

teatral “La casa de Bernarda Alba”, de Federico García Lorca – em sala de aula como objeto de estudo 

e na encenação por um grupo de alunos e ex-alunos – e contribui na transposição/reprodução 

interdiscursiva da linguagem gestual e oral de alunos de ELE. Argumenta-se que a interferência 

(BARON & BYRNE, 2005) tanto negativa quanto positiva da Língua Materna (LM) na produção 

pragmática em ELE deriva da (pseudo)transparência das estruturas e culturas de ambos os idiomas. 

Para tanto, especula-se se as inferências negativas e sua não percepção e superação estariam sendo 

feitas pelos aprendizes com base nas regras pragmalinguísticas e reprodução de discursos culturais 

da LM, no que se refere à sua produção discursiva e sociocultural (ORLANDI, 1996 e 2007; 

VYGOTSKY, 1984), o que os levaria a uma dificuldade em superar o erro (FERNÁNDEZ, 2005) 

e/ou do estereótipo pela não observância de discrepâncias existentes entre a LM e a LE (DÍAZ 

FERRERO, 2017). Argumenta-se, ainda, que tal observação e enfoque durante o processo de 

ensino/aprendizagem da encenação da obra teatral têm mais êxito na superação do erro que o seu 

estudo acadêmico no âmbito da sala de aula (ROJO, 2009; DÍAZ FERRERO, 2017). 

RESUMEN 

Este estudio tiene como objetivo presentar algunas reflexiones forjadas a partir del desarrollo del 

proceso de enseñanza/aprendizaje de Español como Lengua Extranjera (ELE) por luso hablantes, 

variante brasileña, en nivel universitario. En este contexto, analizamos de qué modo la transparencia 

ilocucionaria actúa como marcación pragmática al utilizar “juegos de rol” y la obra lorquiana “La 

casa de Bernarda Alba” - en sala de clase como objeto de estudio y en la puesta en escena por un 

grupo de alumnos y exalumnos – y contribuye en la transposición y reproducción interdiscursiva del 

lenguaje gestual y oral de alumnos ELE. Se argumenta que la interferencia (BARON & BYRNE, 

2005) tanto negativa como positiva de la Lengua Materna (LM) en la producción pragmática en ELE 

se debe a la (pseudo)transparencia de las estructuras y culturas de ambos idiomas. Por ello, se plantea 

que la dificultad en superar el error se debe a que los aprendices realizan las inferencias negativas a 

partir de las reglas pragmáticas y lingüísticas y reproducen discursos culturales de LM – en el ámbito 

de la producción discursiva y sociocultural (ORLANDI, 1996 e 2007; VYGOTSKY, 1984) – lo que 

contribuye, debido a la no vigilancia de las disparidades (Díaz Ferrero, 2017), a la dificultad de 

superación del error (FERNÁNDEZ, 2005) y/ o del estereotipo. Se observa, todavía, que la vigilancia 

y enfoque de las discrepancias entre LM y ELE durante el trabajo de puesta en escena de la obra 

teatral presenta más éxito hacia la superación del error que el estudio académico en sala de clases 

(ROJO, 2009; DÍAZ FERRERO, 2017). 

PALAVRAS-CHAVE: transferência ilocucionária, representações, teatro, interlíngua, ELE.  

PALABRAS CLAVE: transferencia ilocucionaria, representaciones, teatro, interlingua, ELE. 

1. O teatro como mediação no processo de ensino/aprendizagem 

O ensino de língua estrangeira (LE) no Brasil remonta à época da colonização. A primeira 

experiência didática jesuítica se caracterizava deliberadamente pelo uso do teatro religioso para não 

mailto:mromilda@unicamp.br
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apenas o ensino da catequese (evangelização), mas também da cultura e idioma do colonizador 

(Kishimoto, 1999). 

A exitosa abordagem jesuíta, entretanto, parece não haver deixado lastro no ensino de língua 

estrangeira no Brasil. A educação formal, quando se institucionalizou como tal no estado brasileiro, 

passou a seguir os padrões da metrópole portuguesa. Então, apenas uma elite era alfabetizada e 

aprendia línguas estrangeiras. Em sendo assim, a metodologia usada não era outra que a mesma 

adotada pelo ensino religioso, o tradicional método do ensino da gramática e tradução - do latim e 

grego – tão utilizado pela Escola de Tradutores de Toledo, a primeira a traduzir obras estrangeiras 

para uma língua neolatina. 

Se por um lado, no âmbito brasileiro, apenas nos anos de 1980 o uso do teatro em sala de aula 

reaparece como possibilidade e recurso didático, a partir da publicação e adaptação dos estudos de 

Viola Spolin da professora Ingrid Dormien Koudela (2009); por outro, é apenas em meados dos anos 

de 1990 que os materiais de ELE vão apresentar, ainda que timidamente, algum recurso didático nesse 

sentido. 

Em outras palavras, a não observação e uso da primeira experiência exitosa de ensino de LE 

em terras brasileiras, em prol da experiência da metrópole colonial, reverberaria no uso, privilégio e 

valorização de metodologias e enfoques estrangeiros. Estas características, ainda vigentes, se por um 

lado podem ser observadas no prestígio que se dá a livros didáticos importados e institutos 

estrangeiros de ensino de idiomas - Goethe, Miguel de Cervantes entre outros -, e na total ausência 

do teatro como recurso didático-pedagógico na formação do docente de LE; por outro, tampouco se 

apresentará como recurso no material didático concebido no país, que não seja de forma acanhada, 

aqui ou ali, na estratégia didática que se convencionou chamar “juego de rol”. 

Não são poucos os pesquisadores que observam esse hiato (Massaro, 2001 y 2007; Reis, 2008; 

Souza Júnior, 2010; Pinheiro, 2014) ou, ainda, essa adaptação do papel do teatro na sala de aula e que 

chamam a atenção para a retomada dessa experiência com o recurso não apenas motivador, mas de 

grande potencial pedagógico. 

As reflexões que aqui apresentamos partem de experiências de uso do teatro em sala de aula e 

fora dela, e com o uso da obra de Federico García Lorca “La casa de Bernarda Alba”: a) em sala de 

aula como objeto de estudo; b) como peça teatral, cujo estudo se caracteriza como objetivo de 

encenação, que vai além do entendimento de língua, passando pelo das linguagens e interpretações 

possíveis – de ambiente, gestos, entonação etc. - por um grupo de alunos e ex-alunos, de espanhol 

como língua estrangeira (ELE), variante brasileira, em nível universitário. 

Neste pequeno esboço de estudo, analisaremos de que modo a transparência ilocucionária pode 

atuar na marcação pragmática e contribuir na transposição/reprodução interdiscursiva da linguagem 

gestual e oral de aprendizes de ELE, cuja língua materna (LM) é o português, variante brasileira30.  

 
30 A referência de LM aqui utilizada é a do português, variante do sudeste brasileiro. 
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2. Leitura e interpretação da obra 

La casa de Bernarda Alba, escrita pelo poeta e dramaturgo andaluz Federico García Lorca, é 

uma das obras teatrais mais famosas e encenadas do mundo31. Devido à atualidade e representação 

cultural, artística - e, por que não, de usos da linguagem -, pode ser considerada como um material 

riquíssimo de uso no contexto didático de ensino/aprendizagem de ELE. 

Com o propósito de apenas trabalhar o âmbito da interpretação dos fatos e do entendimento de 

usos das linguagens, a obra apresenta texto e contexto muito ricos para a compreensão de usos das 

várias formas do subjuntivo e de expressão do imperativo32. 

Entretanto, seu uso no contexto de leitura, interpretação e estudo de linguagens e contextos não 

significam, necessariamente, a adoção ou reprodução proficiente dessa rica linguagem no âmbito do 

uso de ELE, que não seja nos contextos de transferência ilocucionária positiva, ou seja, de estruturas 

presentes na LM, como o uso de subjuntivo.  

Por muito que se trabalhe com os efeitos dramáticos de leitura pausada, discussão e a 

interpretação do uso de diferentes formas de expressão imperativa – principalmente no contexto das 

diferenças existentes entre o discurso formal e informal –, alguns usos de linguagem somente se 

estabelecem como tais no campo da recepção. Em sendo assim, é preciso dar um passo a mais para 

que o contexto cultural e linguístico da LM não sirva de percalço ou, ainda, permaneça resguardado 

quando se está no contexto de ELE. 

3. Percebendo-se em linguagens e expressão culturais em ELE  

Como já assinalamos, o êxito da comunicação que envolve dois ou mais idiomas, na relação 

ensino-aprendizagem, cobra uma dimensão sociocultural muitas vezes insuperável devido ao 

desconhecimento de estratégias e habilidades pragmáticas33 peculiares a cada lugar de fala ou, ainda, 

à tentativa de sobrepor uma “instituição social” à outra (Mochiuti, 2018). Em outras palavras, relativo 

à tentativa de transpor, equivocadamente, as regras pragmático-discursivas da LM à LE.  

Cabe aqui pontuar duas questões. A primeira é relativa a como se dá a transmissão do 

conhecimento pragmático - de forma explícita ou de forma implícita - em LM e, a segunda, de que 

modo este tipo de aprendizagem pode influenciar em como o aluno percebe e se percebe em seu lugar 

de fala tanto em LM como em ELE. 

Ainda que Wolfson (1989) afirme que a competência pragmática não é ensinada explicitamente 

para a criança em língua materna e que os adultos, normalmente, não têm consciência desse nível de 

linguagem e, ainda que o estudioso não necessariamente se centre na lógica de transposição e 

expressão de linguagens em contextos variados de uso, claro está que em idade adulta muitas vezes 

 
31 Segundo a UNESCO, no ano de 2019, esta obra lorquiana está em oitavo lugar no ranking das dez mais famosas e vista 

no mundo: https://www.telesurtv.net/news/dia-mundial-teatro-arte-expresion-20180326-0045.html  
32 Referimos aqui não apenas ao Modo Imperativo, mas também às formas imperativas, ou seja, que tem o valor de 

“mando” como o infinitivo e a expressão “tener + infinitivo”. Tanto o uso do modo imperativo como das demais “formas 

que mando”, usuais em língua espanhola, apresentam conotações negativas no português brasileiro, ao ponto de ser de 

difícil uso na expressão oral – ainda que muito trabalhado em sala de aula – e por essa razão, por vezes, sua recepção ser 

mal interpretada. 
33 Entenda-se “pragmática” o estudo e a proposição de princípios, regras e estratégias para uso da língua em contextos 

variados (Briz, 2002). 

https://www.telesurtv.net/news/dia-mundial-teatro-arte-expresion-20180326-0045.html
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não apenas temos plena consciência de uso de linguagens e seus protocolos em contexto cultural, 

como também nos sentimos à vontade para violá-los a fim de demonstrar intimidade ou, ainda, para 

expor uma clara ruptura desse protocolo34. 

Por outro lado, cabe assinalar aqui que esse processo – ou seja, o desenvolvimento da 

competência pragmática em LM - se dá, em grande medida, através da observação e reprodução em 

contexto familiar35, pragmático e de repetição/ reprodução de atos de fala. 

O que se espera é que o indivíduo – no contexto de ensino-aprendizagem de uma LE - 

desenvolva além desta capacidade de observação, a de reprodução de contextos pragmáticos em uma 

LE36, i.e., que perceba suas linguagem e expressões culturais em LE e passe a usá-las com 

desenvoltura, sem as amarras ou inferências negativas da LM. Em outras palavras, faz-se necessário 

como pressuposto o desenvolvimento tanto de sua capacidade de se perceber no lugar da alteridade 

pragmática em LM, como também naquele que se estabelece entre a LM e a LE, i.e., de sua 

capacidade/ competência de entender, entender-se e fazer-se entender na alteridade e no lugar outro 

da LE. 

Nesse sentido, cabe lembrar que no âmbito da LM, segundo Schmidt (1993), o conhecimento 

pragmático e discursivo não é sempre usado de maneira automática, irrefletidamente. Alguns atos 

conversacionais são planejados, outros não. Se por um lado há espontaneidade, por outro, há 

planejamento, como quando ao realizar uma chamada telefônica ou ao participar de uma reunião. 

É nesse contexto de reflexões que surge, então, durante o processo de ensino-aprendizagem de 

ELE aqui referido, a proposta de duas abordagens fundamentais para o desenvolvimento da 

competência discursiva. 

A primeira é indireta. Nesse âmbito, o desenvolvimento da competência pragmática é tratado a 

partir do envolvimento do indivíduo na interação com a LE e seus contextos. Nessa abordagem, o 

desenvolvimento da habilidade de recepção e a transposição pragmática da LM à LE são vistos como 

um processo simples de, primeiramente, observação do lugar de fala e, logo, de transposição e 

reprodução desse contexto pragmático em outros lugares de fala. 

A segunda é a abordagem direta. Nesse âmbito, por sua vez, há o enfoque explícito e a 

exposição das estratégias envolvidas na comunicação e se enfatiza a conscientização relativa a tais 

estratégias. Sejam elas em LM, em LE ou, principalmente, na transposição da LM à LE. 

O procedimento adotado foi o uso das duas abordagens, verificação e correção/ conscientização 

de seus desdobramentos. 

 
34 A título de exemplo refiro aqui a quando a mãe ensina a criança a oferecer sempre o alimento antes de comê-lo. Assim, 

se a criança está em um lugar com outras pessoas e vai consumir qualquer alimento, tem que cumprir com o “ato de 

cortesia” de oferecê-lo antes de consumir. Nesse mesmo contexto lhe é explicado que se alguém lhe oferecer algo, por 

educação, deve recusar, devendo aceitar somente se a pessoa for insistente e se a mãe aprovar a aceitação, uma vez que a 

ela funciona, nesse primeiro contexto, como filtro do ensino/aprendizagem pragmático. Por essa razão, há um protocolo 

de oferta e recusa para expressar a “boa educação” e uma convivência cortês entre os implicados nesse lugar da fala. Já 

na idade adulta, i.e., no contexto de autonomia do lugar que ocupa a LM, o adulto já se percebe com total liberdade para 

romper com esse tratado em função da intimidade com a LM e seu lugar de fala. Em sendo assim, aceitar ou deixar de 

oferecer o que se vai consumir pode, conscientemente, ter como objetivo desde algum desconforto ou até demonstrar 

certa intimidade na relação que se estabelece na “troca significada da comunicação”.  
35 Espera-se que o indivíduo amplie sua competência pragmática em LM a partir do momento em que ele passa a se 

desenvolver e se perceber em outros contextos sociais. 
36 Cabe chamar a atenção para o fato que se pressupõe que o indivíduo seja capaz de inferir as diferenças e de rapidamente 

adaptar-se ao contexto, ou seja, ao lugar da LE. 
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Observou-se que - superada com êxito a fase de repetição e transposição pragmática da LM à 

LE e -, a não inferência ou, ainda, a repetição do erro da inferência negativa, neste momento, 

começou-se, a observação, em aulas subsequentes, da omissão da estrutura da LE em benefício da 

LM. 

Partimos, então, para a segunda abordagem. 

Foi realizada a leitura e entendimento do texto dramático. Houve a divisão de papéis e o estudo 

da linguagem gestual que proporciona a dramaticidade/ verossimilhança da personagem em seu lugar 

de fala. Esta fase foi acompanhada pelo professor de Artes Cênicas, Wanderley Martins. 

É no processo do primeiro para o segundo momento que concentramos a análise aqui 

apresentada e de como ocorre o processo de transposição positiva e negativa, com base nas regras 

pragmalinguísticas, a reprodução do lugar da LM, no que se refere à sua produção discursiva e 

sociocultural (ORLANDI, 1996 e 2007; VYGOTSKY, 1984) ao ELE e as estratégias utilizadas para 

conscientização e superação das dificuldades. 

4. Duas observações sobre como se entende como sujeito de linguagens 

4.1. Gesto e pergunta 

O aprendiz de ELE - no contexto universitário aqui observado -, em sua esmagadora maioria, 

tem como referência de aprendizagem de uma LE apenas o estudo da língua e sua estrutura. Alguns 

têm referências a comportamentos culturais, embora muitas vezes anedóticos37. 

Gestos que precedem, sucedem ou acompanham o comportamento verbal, códigos sonoros, 

sinais, expressões faciais, comportamentos sociais, entonação – que vão além do recurso interrogativo 

e exclamativo – e posturas não são compreendidos como linguagens que acompanham o aprendizado 

tanto de LM como de uma LE. 

Em sendo assim, alguns gestos cotidianos, como os relacionados ao cumprimento (sem 

palavras) ou, ainda, à expressão de fome, podem gerar mal-entendidos.  

Tomemos como exemplo o gesto de “expressão de fome”. Em geral, esses alunos não se 

acanham quando precisam e/ou querem comer algo durante a aula. O gesto, acompanhado de alguma 

expressão em ELE, entretanto, pode levar ao equívoco de uma interpretação de descortesia, uma vez 

que o aprendiz, ao se valer de uma inferência negativa, pode interpretá-los como um ato repreensivo38:  

 
37 Anedotas, em geral, de comportamentos higiênico e antissocial. As leituras que os aprendizes fazem sempre passam 

pelo filtro cultural da LM, gerando um (pre)conceito relativo tanto à cultura como ao uso das linguagens da LE. 
38 Este gesto – pelo menos na região sudeste brasileira – faz referência a alguma reprovação junto ao verbo ‘papear’, por 

diversas vezes já foi interpretado como uma reprovação para o fato de o aprendiz estar comendo e falando em sala de 

aula. Ao contrário do entendimento inferido negativamente, o que o falante de ELE quis foi se aproximar e participar da 

conversa. 



SILVA, R. C. & Degache, C. (Ed.) (2022). Atas do II Congresso Internacional DIPROling2019: Línguas em trânsito: 

desafios e perspectivas para professores e formadores – II Colóquio Ensino de Línguas Estrangeiras em Contexto 

Universitário. Centro de Ensino de Línguas (CEL) Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Campinas, 29, 

30, 31 de outubro de 2019. 

 

74 

  

O gesto demonstrado na foto (figura 1, Gaviño R, V.) acima equivaleria à expressão de 

reprovação ou, ainda, de censura perante uma ação – no caso, a de comer -, ainda mais acompanhado 

da expressão “¿Qué? ¿A papear?”, perguntas as quais o aprendiz certamente interpretaria também – 

o que reforçaria – como uma reprovação indicando que talvez ele estivesse, além de comendo, 

“papeando”, ou seja, “conversando”. 

Contrário ao que parece, o gesto39 indica o ato de comer, assim como também o verbo “papear”, 

que se assemelha ao verbo “papar” no português. Já o uso do marcador conversacional (MD) “qué” 

– diferentemente do português que pode denotar descortesia - um marcador de cortesia, que indica 

início de intervenção conversacional. Ou seja, o sujeito, ao usar tanto o gesto quanto a fala, tem como 

objetivo criar um contato empático de início de conversa. 

Tanto o uso do gesto quanto o do discurso oral podem ocorrer concomitantemente ou, ainda, o 

falante pode optar por usar um dos dois. Mas tanto juntos quanto separados, ainda assim, o falante 

pode ser mal interpretado devido à inferência negativa. Portanto, a repetição de ambos, ou em 

separado, em sala de aula, ainda que o aprendiz não esteja comendo, tende a reforçar a recepção. A 

expressão dificilmente ocorre em situação similar entre os aprendizes, por essa razão o docente tem 

que proporcionar o ambiente e a situação para seu uso. 

4.2. Gesto e uso do imperativo 

Outro gesto associado à fala muito comum é o de dar permissão a que o aprendiz atrasado entre 

em sala de aula (figura 2, Gaviño R., V.): 

 

 
39 Levar a mão com os dedos fechados, tal como indica a imagem, em direção ao rosto, mais especificamente à boca. 

¿Qué? ¿A papear? 

“Pasa, pasa” 
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Geralmente gesto e fala40 podem ser mal-entendidos devido à inferência negativa da LM, o 

aprendiz tende a assimilar o uso como extremamente descortês. Dificilmente o usará em “juego de 

rol”, como tampouco usará o modo imperativo se não for forçado a fazê-lo. 

Estes pequenos exemplos nos mostram quão distantes estão culturalmente duas formas de 

expressão de linguagem. Ainda que a língua portuguesa – variante brasileira - e a espanhola 

pertençam ao mesmo tronco neolatino, a falta de entendimento e desenvolvimento da competência 

das linguagens e seu lugar cultural de fala podem – e muitas vezes – levar ao não entendimento de 

seu lugar de fala e da criação e/ou ao reforço de estereótipos culturais e ao fracasso na comunicação. 

No contexto dos exemplos aqui apresentados, a percepção dos aprendizes – previamente ao 

conhecimento do lugar de fala do ELE - gira ao redor da interpretação de que se trata de uma cultura 

descortês.  

Se o desenvolvimento da competência pragmático-discursiva é um dos objetivos a serem 

alcançados, o que se pode observar é que nem sempre o aprendiz terá a sua habilidade desenvolvida 

caso não seja levado a sair de e a observar o seu lugar de fala em comparação às alteridades dos 

lugares do ELE. 

Como podemos observar nesses exemplos, a cristalização do uso da estrutura da LM e de seu 

gestual – ou a falta do gesto do ELE - deve ser observada e combatida já em níveis iniciais a fim de 

evitar o estranhamento de seu lugar de comunicação – tanto na recepção como na expressão - em 

ELE. 

5. O imperativo: uso e posturas 

Como já assinalado, o uso do Modo Imperativo ou de suas diversas formas é habitual apenas 

em alguns contextos como, por exemplo, em instruções (manuais e receitas culinárias) e na 

publicidade. Seu uso em LM não está circunscrito nesse âmbito a um estrato social, apenas a um ou 

outro gênero discursivo.  

Quando usado fora desse contexto, esse modo verbal adquire uma conotação de descortesia41 o 

que pode gerar algum desconforto/ conflito entre os envolvidos na comunicação. 

Cabe assinalar que a observação da cortesia - no caso de ter que expressar ordens, solicitações 

ou desejos - se dá através do uso de estrutura discursiva e palavras como “por favor” e “por gentileza”. 

Não há no uso da LM a distinção, através de uso pronominal, entre discurso formal e informal, em 

outras palavras, o uso da cortesia nunca se dá pelo uso de pronomes pessoais. Há, então, o uso 

indistinto de pronomes. Em uma única frase em LM o aprendiz usa indiscriminadamente os pronomes 

 
40 Movimento horizontal da mão, em geral feito rapidamente indicando que a pessoa o faça com agilidade, assim como 

também a fala. O uso do imperativo, em situações cotidianas, já é muito mal visto em língua portuguesa, em especial com 

o verbo “passar” que, geral e especificamente, é usado em situações que envolvem animais domésticos, nas quais o 

indivíduo estabelece uma relação vertical - que se aproxima de um “senhor” e seu “serviçal” - muito acentuada. 
41 Coloquemos um exemplo situacional. Se num carro, um dos passageiros está com calor e deseja que se coloque o ar 

condicionado numa temperatura mais baixa, ele primeiramente busca a empatia através de uma afirmação, tal como “Tá 

calor, né ?”, esperando que os demais, por cortesia, concordem. Em seguida, se ninguém se propôs em diminuir a 

temperatura ou dirigir a saída de ar para a pessoa, ela usará uma estrutura de cortesia tal como “o que vocês acham”, ou 

seja, uma estrutura interrogativa. Este exemplo, guardado o devido idioleto de cada um, quer chamar a atenção para o 

fato de que não se usa o Modo Imperativo, antes se dá preferência a um jogo discursivo para que o outro perceba o que o 

se quer. 
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relativos à segunda e à terceira pessoas42, que em ELE seriam relativas à informalidade (tú) e 

formalidade (usted), respectivamente. A percepção de uso correto de pessoas do discurso e seus 

respectivos pronomes, portanto, já é uma dificuldade inicial do aprendiz de ELE.  

O uso dessa estrutura da língua espanhola – e linguagens -, tal como assinalado acima em 4.2, 

somente tem êxito a partir do momento que o aprendiz entre e se veja nesse lugar de alteridade. Até 

o momento, o êxito tem sido visível apenas com o uso do teatro. Os alunos que – ainda no curso do 

processo – participaram da puesta en escena de La casa de Bernarda Alba. 

6. Considerações finais 

Depois do uso, primeiramente, de “juego de roles”, discussões, análise da LM em oposição ao 

ELE durante o processo de ensino-aprendizagem, os aprendizes apenas fazem uso efetivo das 

linguagens de ELE quando passam pelo processo de “ponerse en los zapatos del outro”, ou seja, no 

lugar da alteridade da LE. 

Se por um lado, estrear uma peça em ELE no Brasil é um grande desafio de consciência, não 

apenas de interação, mas de preocupação com a alteridade que constituirá a “quarta parede”; não 

deixa de se constituir em um exercício de não apenas perceber-se em outro lugar, mas também e, 

sobretudo, de chamar o outro para percebê-lo e perceber esse lugar. Nesse contexto, a importância 

das várias linguagens – gestos que precedem, sucedem ou acompanham o comportamento verbal, 

códigos sonoros, sinais, expressões faciais, comportamentos sociais, entonação – ressalta aos olhos. 

Por outro lado, cabe ponderar sobre como esse processo se estendeu à sala de aula. A sala de 

aula também se transformou ao longo do processo e depois dele na “quarta parede”. Em outras 

palavras, ao longo do tempo de ensaio e depois da estreia, os demais aprendizes não participantes do 

grupo de teatro, em contato durante as aulas com os que participaram, começaram a se ver e se 

perceber também nesse lugar da alteridade de ELE. 

Nessa trajetória, constatamos que o processo de estudo para interpretação de uma obra se 

transforma em uma prática de conhecimento de si e de sua própria linguagem através da do outro.  

Essa equação, por sua vez, nos leva à ponderação de que, se a maturidade que se alcança no 

entendimento de si e do outro já não seria uma grande conquista. E de que se o processo que envolve 

o ensino-aprendizagem de uma LE não iria muito além da promoção de seus aspectos gramaticais, 

funcionais e discursivos.  

Certamente o uso do teatro é de uma riqueza gigantesca, que ainda espera ser explorada no 

âmbito do ensino-aprendizagem de uma LE. Basta lembrar que, sem o seu uso, talvez padre José de 

Anchieta não tivesse chegado ao conhecimento profundo da língua tupi, não tivesse estruturado toda 

sua gramática e não nos teria deixado o legado de seus versos nesse idioma. Talvez, tampouco os 

povos originários tivessem aprendido o português. 

Cabe, então, uma pergunta: por que não desenvolvermos um método de ensino de LE através 

do teatro? 

 
42 A título de exemplo, o verso “Vou te pegar na sua casa, deixa tudo arrumado”, da música “Vou te levar comigo” de 

Biquíni Cavadão, é uma estrutura muito usual na escrita e na oralidade em LM. O aprendiz faz uso dessa ou outra estrutura 

similar cotidianamente e somente vai perceber que sua variante faz um uso, que em ELE é equivocado, ou, em outras 

palavras, que em ELE há uma clara distinção entre o discurso forma e o informal e seus respectivos usos pronominais, 

quando reiteradamente lhe é indicado o erro e tem que realizar a autocorreção. 
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ABSTRACT 

This study aims to advance our understanding of the question of in-service English teachers’ 

perceptions on technology use on language teaching and how they evaluate themselves in regard to 

digital literacies. We argue that as educators in the information age, we should be equipped with the 

media literacy skills needed to overcome digital divides and deal with new learning technologies. 

This study investigates language teachers’ perceptions on technology use in language teaching, 

teacher education and technology and teachers’ roles in digital based learning environments. 

Participants included 15 language teachers who work at public schools. They are all current enrolled 

in post-graduation distance course entitled “English Language Teaching, Literacy and Technology in 

Education”, which is offered by a public federal university in Brazil. We retrieved language teachers 

posts in virtual discussion forums and an initial questionnaire applied at the beginning of the course. 

Our results show that in-service teachers are aware of the importance of including Digital Information 

and Communication Technologies (DICTs) in their teaching practice and that this kind of course is 

extremely important so that in-service teachers can keep updated and think more critically regarding 

technology in order to transform their everyday classes. 

RESUMO 

Este estudo investiga percepções de professores sobre o uso da tecnologia no ensino de línguas, 

formação de professores com uso de tecnologias e sobre os papéis dos mesmos em ambientes digitais 

de aprendizagem. Argumentamos que, como educadores na era da informação, devemos estar aptos 

a usar habilidades de letramento digital para lidar com os desafios das novas tecnologias digitais de 

comunicação e informação (TDCIs) no ensino e aprendizagem. Os dados apresentados foram 

construídos em um Curso de Especialização Lato Sensu em Ensino de Língua Inglesa, Letramentos 

e Tecnologias na Educação Básica, oferecido na modalidade EaD, via Plataforma Moodle, por uma 

universidade pública brasileira. Foram analisados dados de questionários aplicados em diferentes 

momentos do curso, bem como atividades realizadas pelos professores-cursistas na plataforma. A 

análise se baseia nas seguintes temáticas: vantagens e desvantagens de aprender a distância, 

letramento digital, formação dos professores em ambiente virtual e experiências com o AVA. Nossos 

resultados mostram que professores em serviço estão conscientes da importância de incluir as TDCIs 

em suas práticas de ensino e que este tipo de curso é extremamente importante para que os professores 

em serviço possam se manter atualizados e para que possam pensar mais criticamente sobre a 

tecnologia, a fim de transformar suas aulas diárias. Esperamos que a discussão promovida nesta 

comunicação possa trazer contribuições para cursos de pós-graduação a distância e para as pesquisas 

em torno de tecnologia, educação a distância e formação continuada de professores de línguas. 

KEYWORDS: DICTs, Teacher Education, Digital Literacy, Language Teaching. 

PALAVRAS-CHAVE: TDICs, Formação de Professores, Letramento Digital, Ensino de Línguas. 

1. Introduction 

As TDCIs Nancy Kassebaum once said “There can be infinite uses of the computer and of new 

age technology, but if teachers themselves are not able to bring it into the classroom and make it 
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work, then it fails.” In modern times, there is a constant push for the use of technology in schools, 

mainly because technology is part of our students’ daily lives. The situation in Brazil is not different. 

However, if we assume that technology should be used in language teaching because it can foster 

language learning, we cannot deny that simply inserting technological tools inside the classrooms is 

not the path to improve teaching. The main point is how technology is perceived and effectively used, 

and the possibilities it opens up in a situated context. Technology should be inserted in language 

teaching in conjunction with other learning tools on a consistent basis. But if language teachers are 

called to use technology in their practice, they need to feel they are able to. First, they need to be 

given opportunities to learn about it and discuss this topic with other colleagues, especially for those 

language teachers who may not have had the opportunity to study about technology and language 

teaching during their undergraduate course. Language teachers must have the opportunity to study 

and practice technology learning to reflectively build a praxis for teaching in order to enhance their 

pedagogical and content knowledge and develop digital skills as a way to bridge the gap between 

theory and practice. 

In this paper, we analyze English teachers' perceptions on technology and language learning in 

a distance course offered by a Federal University to language teachers from public schools. We 

discuss about technology and teacher education, language teaching and digital literacy. We argue that 

providing in-service English teachers with opportunity for teacher education in relation to technology 

can help them interact with peers, have access to new theories and reflect on their practice, which in 

turn, can challenge them to teach with technology as a way to enhance their teaching. 

2. Teacher education and technology 

With the growing use of technology both inside and outside the schools, there is an evident 

challenge for teachers of integrating technology meaningfully into the language classroom. 

According to Reinders (2009), the use of technology requires both pedagogical as well as extensive 

technical skills on the part of the teacher, and therefore a substantial investment of time and resources 

at the personal and the institutional level. In other words, the use of technology in education can no 

longer be thought of as a choice to be made on the part of teachers, nor can it be considered an add-

on to the curriculum or reserved for special occasions in the classroom (DELLICARPINI, 2012). 

Jalkanen and Laakkonen (2012) claim that teachers need to be offered opportunities to explore 

the role of technology in relation to their concept of language and learning, and reforms should be 

designed in negotiation with teachers and students. In teacher education, pre-service teachers should 

be informed of the latest research results, but bringing the theory down to practice is a major task that 

calls for development work soundly based on research. Besides, in-service teachers who have long 

been working in the language classrooms may also need to be provided opportunities for education 

in regard to technology and language teaching, especially because they may not have had previous 

contact during their teacher education courses. 

However, covering technology topics in the training curriculum does not necessarily mean 

productive outcomes. Some critics suggested that there were gaps “between the technology topics 

covered in teacher education programs and the ways teachers currently use or should use technology 

to support teaching and learning in their classrooms” (PROJECT TOMORROW, 2009, p.13). 
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Kessler (2007) suggests that formal CALL (Computer Assisted Language Learning) 

preparation should be at least as influential toward a teacher’s attitude toward technology informal 

training if it is to continue. To achieve this, programs of study may need to face revision to include a 

CALL component in order to adequately address the changing needs of language teaching 

professionals. Perhaps CALL could be integrated into a variety of pedagogical classes, thus allowing 

it to be introduced in a contextualized and relevant manner. 

Undeniably, the success of using technology in education relies to a great extent on the teacher, 

and the teacher’s ability in turn relies to a great extent on the amount and type of training and support 

available. On the other hand, learners also need to be prepared for their use of technology to assist 

them in their learning, and this learner training is an additional responsibility for the teacher 

(REINDERS, 2009). 

In this sense, teacher education programs are not immune to the call for the integration of 

technology into curriculum and many have developed coursework that addresses this issue. Research 

has pointed to the need for modeling of technology in teacher education classes (ALBEE, 2003; 

FLEMING, MOTAMEDI, MAY, 2007) and support with the application of technology during 

student teaching and field experiences (DELLICARPINI, 2009). 

3. Technology and language teaching 

With the rapid growth of science and technology, the use of multimedia technology in language 

teaching has created a favorable context for reforming and exploring English language teaching 

models in the new age. Multimedia technology plays a positive role in improving activities and 

initiatives of students and teaching effect in the classrooms. As Rana (2013) argues, there is no way 

to stop the evolution of technology; and rather than working on ways to separate technology from 

education, we rather need ways to combine them. Thus, technological innovations should go hand in 

hand with the growth of English and change the way in which we communicate. In fact, the growth 

of the Internet has facilitated the growth of the English language. In this sense, computers are no 

longer the exclusive domains of a few individuals, but rather they are available to many (PUN, 2013). 

Warschauer (2002, p.1) poses the questions: “Is technology a tool for language learning, or is 

language learning a tool with which people can access technology?” The author argues that 

technology in English language learning is best understood not only as a tool for language learning 

but also more broadly as a tool for individual and societal development. Both English and information 

technology are tools to allow individuals to participate fully in society. 

Modern language teachers have new challenges and duties given by the new era. The tradition 

of English teaching has been drastically changed with the remarkable development of newer 

technologies such as multimedia technology. Technology provides so many options as it makes 

teaching interesting and productive because it has the capability to attract language learners (PUN, 

2013). There are various reasons why all language teachers and learners must know how to make use 

of the new technology. Most importantly, the new technologies have been discovered and 

disseminated so quickly that we cannot avoid their attraction and influence on all of us: both teachers 

and learners, even both native and non-native speakers of English. However, simply incorporating 

technology into language classrooms does not guarantee effective language teaching. It relies mainly 
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on teacher’s ability to use technology in order to promote students’ language proficiency 

development. 

4. Digital literacy 

New literacies, including digital literacies are important in many languages, but they are 

especially critical in English because even several years ago, more than 50% of the world's online 

content was estimated to take place in English. The extensive amount of online information and 

communication in English provides the possibilities and, in many contexts, the imperative to 

reconstruct the English language curriculum to incorporate technology-enhanced communication and 

project work (WARSCHAUER, 2000). 

The term digital literacies refers to the practices of reading, writing and communication made 

possible by digital media. According to Lankshear and Knobel (2008, p. 5), the term digital literacies 

can be thought of as “a shorthand for the myriad social practices and conceptions of engaging in 

meaning making mediated by texts that are produced, received, distributed, exchanged, etc., via 

digital codification”. They highlight that these practices go beyond mere technical competencies to 

include the development of a particular way of thinking or “mindset” - essentially the assumptions 

about the affordances of digital tools that people bring to digital practices (KNOBEL; LANKSHEAR, 

2007). Similarly, Jones and Hafner (2012) provide a model for digital literacies that shows how the 

affordances of digital tools facilitate not only ways of meaning, but also ways of doing, relating, 

thinking, and being. 

Naturally, effective classroom uses of digital practices depend heavily on the approach taken 

by individual teachers, often based on their own digital experiences. As Chik (2011) points out, even 

when teachers have rich out-of-class experiences with digital technologies, they do not necessarily 

draw on these experiences in the language classroom. 

Tour (2015) points out a continuum of perceptions, with teachers perceiving a variable range 

of affordances. At one end of this continuum is the perception that digital tools offer support and 

improvement of existing practices; in other words, they are seen as useful teaching tools. As one 

progresses along the continuum, teachers recognize digital media in more transformative terms, 

perceiving affordances of connectedness, experimentation, sharing, collective intelligence, 

empowerment, and multimodality. The author elaborates that there is a need to address the issue of 

digital mindsets in teacher education, providing trainees with opportunities to reflect on the 

affordances of digital tools, and how they transform literacy practices (HAFNER; CHIK; JONES, 

2015). 

In the area of language education, one must recognize the essential role of a body of teachers 

with the knowledge, skills, and attitude for innovatively designing, adapting, and applying technology 

in the classroom, appropriate to local context (WARSCHAUER, 2002). Thus, this study reports a 

distance education course offered to in-service English teachers in Brazil and their perceptions on 

technology use and language teaching in their context of work in public schools. 
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5. Methodology 

We have worked with qualitative research in order to investigate how in-service language 

teachers are preparing themselves to teach English in the context of the growing use of technology 

worldwide. 

According to Bodgan and Biklen (2007), the qualitative research shows concern about the 

meaning and the perspectives of the participants. Still, Burns (1999) states that the purpose of 

qualitative research is to provide descriptions and interpretations in the sense of clarifying natural 

social contexts. The researcher does not try to manipulate the context variables, but rather tries to 

interpret, from different sources, the predicted and unforeseen facts that arise at the time of data 

collection (BURNS, 1999). 

Therefore, we understand that qualitative research serves as a contribution in the research of 

applied linguistics and teaching and learning with technologies. 

This paper focuses on a postgraduate course called "English Language Teaching, Literacy and 

Technology in Education”. The course, offered by a Federal University, via Moodle e-learning 

environment, lasted 360 hours and consisted of ten courses. The course was free of charge. The 

English teachers did not have to pay any fee or tuition. At the beginning of the post-graduation course, 

students had a week to adapt to the online teaching platform followed by the following courses: 

TABLE I: Courses 

Course Name  Hours 

I. Evaluation of English language learning in face-to-face and hybrid contexts. 40h 

II. Approaches and methods in English Language Teaching.  20h 

III. New literacies, English Language Teaching and the role of the school in the 

21st century. 

40h 

IV. Analysis and elaboration of didactic material for the teaching of English 

Language.  

40h 

V. Perspectives of inclusive practices in the processes of teaching and learning 

English.  

40h 

VI. Technologies and English Language Teaching.  40h 

VII. Discursive practices in the English language classroom: focus on oral 

production and oral comprehension.  

40h 

VIII. Research Methodology.  20h 

IX. Corpus Linguistics and Data Driven Learning.  40h 

X. Monograph.  40h 
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There were 30 English teachers enrolled in this online course. During the course, the amount of 

evasion reached 50% of the students due to technology issues and other different reasons. At the 

moment of data collection there were 15 students actively participating, 14 women and 1 man, within 

the age group of 20 to 55 years old. All of them worked as English teachers, conducting classes from 

kindergarten to elementary school and also to adults and in young adults’ education. 

To develop this research, we used two data collection instruments. The first one was a 

questionnaire applied at the beginning of the course, via Google Documents, that aimed at raising 

participants' characteristics, their beliefs, motivations and experiences in teaching and learning 

languages. The other data collection instrument was a discussion forum, part of the course 

"Technologies and English Language Teaching”, which aimed at discussing issues of digital literacy, 

teacher training and the role of pedagogical mediation in educational forums. The data were analyzed 

considering the triangulation of the information coming from the two collection instruments to 

establish reliability between the results, starting from an emic perspective to offer descriptions, 

interpretations and clarifications of the social context in question. 

All students agreed on participating in this research and their names and identities will be kept 

private. 

6. Discussion 

Considering the information obtained through an initial questionnaire, of the 15 teachers 

enrolled in the "Technologies and English Language Teaching" course, 10 stated that they had not 

been prepared in their overall training to deal with digital technologies. The others described that they 

had contact with the Digital Information and Communication Technologies (DICTs) in undergraduate 

courses, extension courses, post-graduation, internships and participating in congresses, as shown in 

the graphic below:  

 
Fig. 1. Teaching Training in DICTs 
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Bearing in mind this information, we predicted the kind of challenges we could encounter 

during the course, considering the digital literacy of our students. In another question that addressed 

the students’ motivations to enroll in the postgraduate course, the following answers, related to the 

use of technologies in language teaching and learning, were registered: 

AD - I always wanted to do a postgraduate course in a foreign language and when I 

realized this course was about technologies, I loved it. Because I have many difficulties 

dealing with technology. 

J - The reasons that motivated me to attend this post-graduation course was the constant 

search I have for learning new things, to improve and to constantly train myself in my 

profession ... and to seek to improve more and more the teaching techniques that I use 

and to reflect more on the use of technologies in the classroom. 

V - (...) the need to update myself, to enrich my knowledge, especially with regard to 

digital technologies, in order to plan more attractive and contextualized classes 

considering the new reality of our students. 

As we can see from these excerpts, the English teachers mentioned the importance of keeping 

updated and the opportunity they would have to build knowledge with the advent of distance 

education as reasons for joining the course. They also mention having difficulties in using technology 

and the course may help them overcome them. 

When asked more specifically about the implications of using digital technologies in teaching 

and learning, we can observe the English teachers conceive technology as something that can 

motivate students, make classes more dynamic, more pleasant and interactive. As Borg (2003) points 

out, when faced with new concepts, teaching practices and knowledge, and we would add new 

technologies in education programmes teachers may have inappropriate, unrealistic or naive 

understandings of teaching and learning. At the beginning of the course, these English teachers seem 

to have some idealized views on technology use in language teaching as they do not address students’ 

and teachers’ roles in regard to technology in the classroom and the obstacles they may find, and they 

seem to view technology as something that brings only benefits or as something that will change and 

save English classes. As we can read: 

M- It is a way to motivate students. 

L - Technology assists in the teaching-learning processes in a more dynamic way. 

C - The use of digital technologies in teaching is of great value, because by making use 

of them it is possible that the classes become more pleasant and interactive. 

V – It is necessary to have good skills in using these technologies so that its use can 

became really effective in the learning process. 

These excerpts with the teacher ́s perceptions relate to Pun ́s ideas (2013) that technology makes 

teaching interesting and attracts language learners. On the other hand, the English teachers seem to 

feel some pressure from society in the sense that they must use technology in language teaching. It is 

not very clear if they are really intrinsically motivated to learn about technology and develop their 
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digital literacy skills or if they are just following what they think society expects from them. They 

mention that technology is “indispensable”, they “must accompany these changes”, “teaching 

requires technology” and even say that they can only do a good “if they include technology”: 

AD - Nowadays teaching requires the use of technology; today we can only do a good job 

if we include technology in our classes, since students are no longer interested in 

traditional classes (...). 

G - Nowadays, digital tools have become indispensable. Whether it is writing a test or 

even looking for a material, song or movie to work with students in the class. J - The 

implications of using digital technologies for teaching and learning are fundamental. In 

my point of view, the world and society in which we live has changed in a very significant 

way with the improvements of technology, and thus the way of teaching and learning must 

accompany these changes. (...) 

Therefore, from the initial questionnaire, we could have a perspective of some of the aspirations 

of the English teachers in relation to the course, the opportunity to build knowledge involving 

language teaching and DICTs and a brief understanding about the digital literacy of the students. We 

were also able to set goals for the "Technologies and English Language Teaching" course that could 

better meet the student ́s needs. 

In order to deepen the discussion about digital literacy, training of teachers to work with DICTs 

and challenges regarding teaching practices related to digital technologies, among other subjects, we 

proposed, during the "Technologies and English Language Teaching" course the activity that follows. 

After reading two texts and watching a video-class, recorded by the teacher responsible for the 

course, the students had to propose questions to be discussed between themselves at a Moodle Forum. 

From the questions asked and their respective answers that were part of the activity, we could discuss 

some students' contributions. 

One of the proposed topics was related to digital literacy. The question below, done by one of 

the students, generated the reactions exposed in some excerpts below: 

Question: What do you mean by digital literacy? What is it like to be a digital literate 

teacher in the contemporary world? 

MA - (...) besides transforming information into knowledge, the digital literate person 

can intervene in the community as a whole, from the local to the global, in more 

significant social practices. Digital literacy is much more than just an instrument, it is an 

instrument that can promote criticality in people. 

AL - (...) developing critical literacy is a necessary process for the student formation. 

Besides being a student, we also contribute to a citizen being constructed, an individual 

capable of perceiving in what way power relations are present in our daily lives. 

J - I believe that being digitally literate involves the joining of digital literacy in relation 

to the use of digital technologies and resources and critical literacy in relation to the 

information available on the web. (...) I particularly consider myself to be a digitally 

literate person. Although I do not know all the digital resources available on the web, I 
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can handle them in an instrumental way and filter the information critically on the web, 

etc. 

From the reports presented, we realize that these English teachers understand what it is to be 

digitally literate in a broader sense and that they could also build more knowledge about this topic 

with the reading materials and discussions during the course. 

Another observation to be made is related to the differentiated posture in relation to the data 

analyzed in the initial questionnaire. During the forum activity, we were faced with the same English 

teachers presenting much more elaborate thoughts and positions, not considering the use of 

technology only for the students' entertainment and preparation of activities, but realizing that the 

digital literacy is an opportunity for the learners to position themselves in society, assuming and 

contributing with the role of citizens of the globalized world. It seems to indicate the proposed 

distance course called "English Language Teaching, Literacy and Technology in Education”, in 

which they could enroll without paying any kind of fee, had some impact in their cognitions about 

learning and teaching and helped them to reflect on their teaching practices, link theory and practice, 

deepen their knowledge, master their digital skills and feel encouraged to start incorporating 

technology into their classrooms with their students. In this sense, the course has reached some of its 

main objectives: 

J – From my readings from this course and the theoretical background I am facing, I 

conceptualize digital literacies, roughly speaking, as a set of competences and abilities 

that involve more than dealing with technical and instrumental knowledge of digital 

technologies, moreover it is having skills to select information in a critical and reflexive 

way, to verify reliability of the information on the web and transform that information 

into knowledge. 

L - (...) I have always considered myself digitally literate, but with the vision of literacy 

that I have today (after the course), I see that I was literate in a narrow sense, and today 

I am literate in a broad sense. Before I started the course, my classes were basically a 

reproduction of what I had experienced throughout my traditional academic life: lectures, 

group work and critical literacy work in a very superficial way. I can certainly say that 

this course has already awakened me to several aspects of my pedagogical practice, 

especially when dealing with digital literacy. 

LO – About the use of new digital technologies in the classroom, I am still moving slowly, 

step by step... There have been a few time since I started teaching English, I am still in 

the initial phase, I am not so confident. But this course is helping me to reflect. Thus, little 

by little, I am introducing technological tools in my own classes in a cautious way. 

E – Now, with the studies we are developing in this postgraduate course, I can perceive 

I am changing my teaching practice a little. I still do not feel confident to say I am a 

digitally literate person as some of my colleagues, because I do not know how to use a lot 

of tech tools very well. But as I read the texts and do the exercises from this course, I 

learn more and I feel challenged to try to apply in my classrooms what I am learning. I 

think my classes are becoming more interactive, and I am using digital sources through 
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a critical lens, considering what technologies I have available to use in the school and 

what they can offer to me and my students. 

As Laakkonen and Jalkanen (2012) argue, teachers need to be offered opportunities to explore 

the role of technology in relation to their concept of language and learning. In teacher education, 

when teachers are able to bring the theory down to their own practice it is one of the main 

achievements we may expect. In-service English teachers who have long been working in the 

language classrooms may also need to be provided opportunities for education in regard to technology 

and language teaching, especially because they may not have had previous contact during their 

teacher education courses. As we have previously discussed, 10 out of 15 English teachers taking part 

in this course said they had never had training in regard to technology. Besides, during the course, 

reading the texts suggested and participating in the activities and discussions, the teachers could 

understand what Warschauer (2002) meant by using technology as tool for individual and societal 

development. 

It is also interesting to note, from the reports, that such knowledge construction will not be 

limited to the teacher context, this transformation will reverberate and reach the students of our 

students, with a more conscious teaching practice willing to implement DICTs in the classroom, 

transforming thus traditional teaching. 

7. Conclusion 

This study aims to advance our understanding of the question of how in-service language 

teachers are preparing themselves to teach English in the context of the growing use of DICTs. A 

brief analysis of data generated from a post-graduation course showed us that teachers are aware of 

the importance of including DICTs in a critical way in their teaching practice and that they are 

searching for teacher training to keep constantly building knowledge in this area. We could also note 

that in-service teachers that are involved in continuous training can think more critically regarding 

DICTs and their social and critical importance in students' learning. As Moeller and Park (2003) 

suggest, in-service teachers who possess technology skills will more likely apply these skills in their 

language classrooms. Teacher education programs and methods instructors must contribute to 

building a critical mass of new foreign language teachers who use technology effectively in ways that 

increase student learning. That is why we consider the free distance course "English Language 

Teaching, Literacy and Technology in Education” a good attempt in trying to bring contributions to 

teacher education in Brazil. 

Further research should be made to complement these data so in-service and pre-service teacher 

training can prioritize the use of DICTs in a critical and social way as an important part of teacher 

practices. 
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo colocar em discussão o desafio do ensino de Línguas em Escolas 

Indígenas e apresentar um projeto de pesquisa no qual proponho analisar e registrar esforços feitos 

pelo povo Tariano, do qual sou membro, para recuperar parte do seu acervo cultural e, assim, 

reafirmar sua identidade étnica, do documentário “Iauaretê – Caminho das Onças”. Além disso, 

proponho destacar o problema do desaparecimento de línguas indígenas, especificamente na Língua 

Tariano. Nos dias de hoje muitas conquistas já se concretizam no âmbito de Educação indígena. Em 

São Gabriel da Cachoeira atualmente já se podem apreciar escolas indígenas, onde a língua Tariano 

integra a estrutura curricular.  

PALAVRAS-CHAVE: Escolas Indígenas, Línguas Indígenas, Povo Tariano, Repressão Linguístico-

cultural, Iauaretê – Cachoeira Das Onças. 

1. São Gabriel da Cachoeira, “A Cidade do Índio”, estado do Amazonas 

A cidade está localizada no médio curso do Rio Waupés, na fronteira com a Colômbia e a 

Venezuela. É conhecida como “a cidade do índio” ou a cidade mais indígena do Brasil, 70% da 

população é indígena. Segundo dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2012), São Gabriel da Cachoeira é o município brasileiro com o maior número de indígenas 

do país. São Gabriel da Cachoeira tem 04 línguas oficiais: o tukano, o baniwa, o nheengatu e o 

português. É um município multilíngue e multicultural. Nele vivem membros de 20 diferentes 

povos indígenas: 

• Arapaço 

• Baniwa 

• Barasana 

• Baré 

• Desana 

• Hupda 

• Karapanã 

• Kubeo 

• Kuripako 

• Makuna  

• Miriti-tapuya 

• Nadob 

• Pira-tapuya 

• Siriano 

• Tariano 

• Tukano 

• Tuyuka 

• Wanana 

• Werekena e  

• Yanomami. 

2. O povo indígena Tariano 

A população Tariano, que se autodenomina em sua língua ancestral “Taliáseri”, no 

Brasil foi estimada, em 2014, em um total de 2.884 pessoas. Uma pequena parcela de membros 

do povo Tariano também pode ser encontrada na Colômbia, mais precisamente nas margens 

do baixo Rio Papurí. A grande maioria dos Tariano, ou “filhos do sangue do trovão” – bipó 

diroá masí, em nheengatu –, habita hoje o distrito de Iauaretê e suas adjacências. Com 
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aproximadamente 4.000 habitantes hoje em dia, no passado Iauaretê era um pequeno 

povoado do povo Tariano, que vivia em malocas, isto é, em casas comunais ao longo das duas 

margens do Rio Uaupés. O nome desse distrito – Iauaretê – é a tradução para o nheengatu da 

palavra na língua tariano Yawi-pani, que significa “cachoeira da onça”, um termo geográfico 

que faz referência a esses primeiros moradores do povoado. Iauaretê serviu como base para, 

em 1930, a implantação de uma grande missão salesiana dedicada à catequese dos índios e 

de um internato que passou a receber centenas de alunos indígenas, não apenas Tariano, mas 

também de outros povos indígenas da região.  

3. O projeto Pombalino 

A política linguística do Marquês de Pombal (1758) proibiu o uso de qualquer língua que 

não a língua portuguesa na Colônia. Impunha a língua portuguesa aos indígenas. 

O alcance desse projeto foi muito abrangente em todo o território nacional. Isso se reflete 

nos dias de hoje a perda da minha língua paterna, a saber, a língua indígena Tariano, habitantes 

da comunidade Nova Esperança, localizado no Rio Médio Waupés – Terra Indígena Alto Rio 

Negro. A Língua Indígena dos povos Tariano não está extinta, no entanto, encontra-se em fase 

de extinção. Alguns povos Tariano que ainda falam a língua e a mantém viva, vão transmitindo 

esse conhecimento aos seus descendentes.  

Atualmente os mais velhos têm o conhecimento de algumas frutas e animais no 

vocabulário na sua Língua, assim vão transmitindo esse conhecimento aos seus filhos, ao se 

referirem aos animais, árvores ou frutas, os chamam com a Língua dos Tariano.  

Mas o meu povo e todos os membros da comunidade falam a Língua Indígena Tukano. 

E por isso, eu falo a Língua Tukano, e posso dizer que herdei essa Língua da minha mãe, pois 

a minha mãe é da etnia Tukano. A maioria dos povos habitantes da região usa a Língua Indígena 

Tukano, com essa língua estes povos vão se comunicando. E existem muitos povos que falam 

a sua própria língua e mantêm viva a sua cultura e os seus conhecimentos dos seus 

antepassados. Retornando à comunidade do meu povo, a utilização da Língua Tukano tem a 

explicação devido aos internatos criados pelos missionários, entre outros fatores em relação ao 

meu povo. 

4. A repressão cultural e linguística nas escolas salesianas 

Como já abordado anteriormente, um dos principais fatores que levou a perda da Língua 

do meu povo foi o internato Salesiano. A seguir temos comentários de alguns dos Líderes 

Indígenas que chegaram a entrar no internato. Ao ler esses comentários percebemos a 

imposição da Língua Portuguesa aos Indígenas e a proibição do uso da Língua Indígena. 

Depoimento de Pedro Garcia Tariano 

“Foram 8 anos de internato e 45 dias em casa. Esse internato era da Igreja 

Católica... A gente era obrigado a falar português, deixar de lado a cultura, 

deixar de lado a língua materna. O tukano também era muito utilizado na escola... 
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Então outras línguas, como tariano, o piratapuia, wanano, deixaram de ser 

faladas, porque a gente falava somente o português, além do tukano.” 

“Era um sistema, assim, muito rígido... ou você falava com seu companheiro a 

sua língua escondido, ou você era submetido a uma pena, né? Teve um momento 

que eles utilizavam um chaveiro, como sinal para indicar as pessoas que falavam 

a sua língua indígena. Eu me rebelei naqueles anos, muitas vezes eu fazia de 

propósito e falava na língua indígena... então cansei de ter que usar aquele 

chaveiro (no pescoço).” 

Depoimento de Brás de Oliveira França Baré 

“A gente só podia falar português... Quando chegava um padre, nós falávamos 

português..., mas, depois que ele saía de perto, falávamos a nossa língua! E quem 

era pego falando na língua indígena sofria algum castigo... ficava sem merenda, 

qualquer coisa dessa natureza.” 

A política de repressão linguístico-cultural empregadas nas escolas salesianas teve, como 

consequência, o fato de que várias das línguas indígenas antigamente faladas no distrito de 

Iauaretê estarem hoje praticamente extintas, como é o caso, por exemplo, da língua do meu 

povo, a língua Tariano. Essa política apenas reforçava o tipo de política repressiva que vinha 

em andamento desde a época do Brasil colonial. 

5. Modelos de educação linguística em escolas indígena 

Até a década de 70, “VOCÊS NÃO PODEM FALAR LÍNGUA INDÍGENA!”. Nessa 

época falar a Língua Indígena era proibido, somente podiam ensinar e falar a Língua 

Portuguesa dentro da escola.  

Modelo 1 

Nesse modelo, só a Língua Portuguesa podia ser ensinada nas salas de aulas.  

Modelo 2  

Nesse modelo a Língua Portuguesa continua dominante, começa a concepção na 

valorização da Língua Indígena. 

A partir da Constituição de 1988, “VOCÊS TÊM O DIREITO DE FALAR 

LÍNGUA INDÍGENA!”.  

Modelo 3 

Já nesse modelo, as LÍNGUAS ENTRAM NA ESTRUTURA CURRICULAR 

DAS ESCOLAS INDÍGENAS. As escolas devem valorizar as Línguas Indígenas, essas 

escolas Indígenas devem ensinar a Língua Indígena igualmente a Língua portuguesa. 

Objetivo: fortalecer e revitalizar as línguas indígenas brasileiras! 

Mesmo com esse modelo, ainda encontramos dificuldades em relação aos jovens da 

atualidade. Nos dias de hoje, as crianças crescem falando a Língua Portuguesa, isso ensinado 
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pelos próprios pais. E quando entram nas escolas não valorizam e não têm o interesse em 

aprender a Língua Indígena. Mas todos quando se conscientizam da importância de revitalizar 

e fortalecer as Línguas Indígenas, seguem o mesmo pensamento de manter o ensinamento das 

Línguas Indígenas dentro das escolas indígenas.   

6. Projeto sobre o processo de reafirmação étnica do povo Tariano - “Iauaretê – 

Cachoeira das Onças” 

O meu projeto de pesquisa, sobre o documentário “Iauaretê – Cachoeira das Onças” 

dirigido, em 2006, por Vincent Carelli, tem como o objetivo de analisar e registrar esforços 

feitos pelo povo indígena Tariano, do qual sou membro, para recuperar parte do seu acervo 

cultural e, assim, reafirmar sua identidade étnica. Este documentário faz parte do projeto 

“Vídeo nas Aldeias”. Além disso, proponho colocar em discussão o problema do 

desaparecimento de línguas indígenas. Já existem vários trabalhos acadêmicos a respeito, mas 

todos esses trabalhos feitos por não indígenas, não foi encontrado nenhum trabalho que discuta 

essa questão do ponto de vista indígena. 

Até onde sei nenhum videomaker indígena produziu algum documentário sobre o 

processo de extinção de línguas indígenas. Quase nada se sabe sobre o desaparecimento, 

especificamente, da língua Tariano. Embora vários ainda acreditem que a utilização das novas 

tecnologias coloca em risco a legitimidade das identidades indígenas contemporâneas, são 

muitos os que argumentam o contrário, afirmando que, por exemplo, as produções indígenas 

em vídeo podem se constituir em instrumentos importantes para a afirmação de identidades 

indígenas e de suas causas políticas. 

A importância de Iauaretê, não só para o povo Tariano, mas também para os povos 

Tukano, Pira-Tapuia, Wanano, Arapasso, Tuyuka e outros, deve-se ao fato de esse distrito ter 

sido uma referência para vários viajantes que andaram pela área no final do século XVIII, bem 

como para seringueiros e comerciantes que buscavam explorar a mão de obra dos indígenas 

(CABALZAR, 2006). O local também serviu como base para, em 1930, a implantação de uma 

grande missão salesiana dedicada à catequese dos índios e de um internato que passou a receber 

centenas de alunos indígenas. Esse fato fez com que Iauaretê começasse a crescer, atraindo 

novos moradores indígenas. Assim, o que era, inicialmente, apenas um pequeno local de 

ocupação tradicional do povo Tariano, rapidamente se transformou em um povoado populoso, 

multiétnico e multilíngue.  

A relevância política de “Iauaretê – Caminho das Onças”, foi grande. Ele foi realizado 

para ser um documento para possibilitar o tombamento da paisagem de Iauaretê como 

patrimônio cultural imaterial pelo IPHAN e conquistou diversos prêmios. Apesar de sua 

importância, no entanto, parece haver pouquíssimas análises publicadas sobre esse 

documentário. Apenas duas publicações foram, até o momento, encontradas: a de Goldstein 

(2009) e a de Cantele (2018). E ambas são pesquisadoras não indígenas, o que faz com que este 

projeto, que está sendo proposto por um membro do povo Tariano, também se justifique. Por 

conhecer a cultura e as lutas políticas desse povo indígena e por ser falante de tukano, acredito 

que eu possa contribuir, de outra maneira, para a discussão sobre o desaparecimento de línguas 
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indígenas, quanto para a análise e registro do importante documentário “Iauaretê – Caminho 

das Onças”. 
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RESUMO 

Ainda hoje os Estudos Galegos estão (quase) ausentes no panorama acadêmico brasileiro. Fato 

paradoxal, pois o papel da Galiza e da língua galega resultam essenciais para a compreensão 

da história e da atualidade da língua portuguesa (LAGARES; MONTEAGUDO, 2012). Assim, 

para preencher minimamente essa lacuna, estamos atuando, desde 2014, em três disciplinas 

optativas nas quais esse conteúdo é examinado de forma específica dentro do quadro teórico-

metodológico das Abordagens Plurais (CANDELIER, 2007). As disciplinas de 30 horas cada 

são: Intercompreensão em Línguas Românicas; Tipologia das Línguas Românicas e 

Introdução à Língua e à Cultura Galegas. Essa última aborda de maneira mais tangencial o 

argumento. Neste texto descrevemos como é realizado o trabalho na disciplina de Introdução 

à Língua e à Cultura Galegas, podendo o mesmo servir como inspiração para outras 

instituições que queiram desenvolver trabalho similar. 

RESUMEN 

Todavía hoy los Estudos Galegos están (casi) ausentes en el panorama universitario brasileño. 

Hecho paradójico si consideramos el papel esencial que tiene Galicia y de la lengua gallega en 

la comprensión cabal de la historia y de la actualidad de la lengua portuguesa (LAGARES; 

MONTEAGUDO, 2012). Así pues, para llenar este vacío mínimamente, venimos trabajando, 

desde 2014, en tres asignaturas optativas en las que dichos contenidos se examinan dentro del 

marco teórico-metodológico de los Enfoques Plurales (CANDELIER, 2007). Las asignaturas 

de 30 horas cada una son estas: Intercomprensión en Lenguas Románicas; Tipología de las 

Lenguas Románicas e Introducción a la Lengua y Cultura Gallegas, la última enfocada 

específicamente en estos asuntos. Aquí pretendemos describir cómo se realiza el trabajo en la 

referida optativa, lo que puede servir de inspiración para otras instituciones que deseen 

desarrollar un trabajo similar. 

PALAVRAS-CHAVE: estudos galegos; línguas românicas; intercompreensão; formação de 

formadores; sociolinguística. 

PALABRAS CLAVE: estudos galegos; lenguas románicas; intercomprensión; formación de 

formadores; sociolingüística. 

1. Introdução 

Partimos da constatação de que os Estudos Galegos estão praticamente ausentes do atual 

panorama acadêmico brasileiro43. Esse fato nos parece enormemente paradoxal já que o papel 

da Galiza e da língua galega resultam essenciais para a compreensão completa tanto do 

 
43 No Brasil, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e a Universidade de São 

Paulo têm Centros de Estudos Galegos, inclusive com leitores atuantes. A Universidade Federal Fluminense 

possui um Núcleo de Estudos Galegos bem forte. A Xunta de Galicia promove o estudo e a difusão do galego em 

universidades da América Latina, da Europa e dos Estados Unidos, como pode ser visto em: 

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/22812. Acesso em: 05 dez 2019. 

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/22812
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processo de formação histórica da língua portuguesa quanto da atualidade das variedades não-

padrão de português brasileiro (LAGARES; MONTEAGUDO, 2012). A partir do exame dessa 

lacuna, decidimos criar um conjunto de novas disciplinas optativas que trouxesse esse conteúdo 

para a sala de aula e ampliasse assim a formação dos estudantes do Curso de Letras da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). Dessa forma, em 2014, foi ministrada pela primeira 

vez Intercompreensão em Línguas Românicas (código HE1103) e mais tarde, em 2016-2017, 

iniciaram as outras duas: Introdução à Língua e a Cultura Galegas (código HE1112) e 

Tipologias das Línguas Românicas (código HE1094). 

O elo entre essas três disciplinas se justifica pelo trabalho integrado com as línguas 

próximas do português que fornecem uma formação linguística mais ampla das alunas e alunos 

de Letras. O conteúdo dessas optativas também permite repensar as categorias de língua 

estrangeira e de língua materna (identificadas no contexto brasileiro com o português) que, 

geralmente, são vistas como estanques, assim como as relações entre línguas hegemônicas e 

línguas não hegemônicas, minorizadas e/ou minoritárias. Entendemos que essas abordagens 

desenvolvem e valorizam os repertórios linguísticos e culturais das e dos estudantes e, ao 

mesmo tempo, problematizam tais aspectos partindo de uma visão crítica. Da mesma forma, o 

conjunto dessas três disciplinas fica inerente ao quadro teórico-metodológico das abordagens 

plurais (CANDELIER et al., 2007) entendidas como abordagens didáticas que usam atividades 

de ensino e aprendizagem envolvendo mais de uma língua e/ou cultura. Essas abordagens 

propõem para os estudantes a passagem e a circulação entre as línguas e as culturas, 

ressignificando o ensino-aprendizagem dentro e fora do ambiente universitário. 

Nas aulas de Introdução à Língua e a Cultura Galegas44, foco principal do presente 

trabalho, os estudantes são expostos à leitura de textos escritos em galego, principalmente, dos 

séculos XIX e XX – dentre eles o de Carreiro (2012), do qual falaremos mais adiante. Também 

há insumos orais de diversos tipos, como vídeos, curtas e narrativas (Chamorro; Da Silva; 

Nunez, 2008). Tais materiais objetivam explorar a proximidade e os contrastes dessa língua 

com o português brasileiro (PB), suas correspondências fonéticas, morfológicas, sintáticas, 

lexicais e ortográficas (Real Academia Galega, 2003). Igualmente, a situação sociolinguística 

do galego, os conflitos derivados da diglossia com o castelhano e os processos de hibridação 

(o castrapo), apresentados por Monteagudo (1999), são temas de debate nas aulas trazendo uma 

discussão que, em certo modo, pode ser comparada com o preconceito linguístico existente no 

Brasil. Os alunos são convidados a refletirem sobre esses assuntos e a manifestarem o seu 

posicionamento crítico mediante formulários e atividades didáticas. 

Nas próximas páginas, abordaremos de maneira sucinta a língua galega como objeto de 

estudo; o contexto dessa disciplina na UFPR; as atividades realizadas e o papel dos Estudos 

Galegos na formação acadêmica e nos estudos do PB, língua materna de nossas alunas e alunos. 

As experiências aqui relatadas podem ser tomadas como precedentes para aquelas IES que 

considerem pertinente incluir tal formação no currículo dos seus cursos, visando, assim, o 

estudo crítico do PB que reconhece no galego uma espécie de alter ego.  

 
44 Francisco Calvo del Olmo e Karine Marielly Rocha da Cunha enquanto docentes UFPR e Sweder Souza, 

mestrando que realizou, no segundo semestre de 2019, seu estágio docência na disciplina. 
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2. O galego e o português: duas línguas separadas pela história 

Existem oitos países que têm o português como sua língua materna, oficial e/ou 

administrativa: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, 

Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. Para além deles, há regiões que pertencem a 

outros países, mas com as quais partilhamos ou partilhávamos a língua e alguns trechos de 

nossa história como por exemplo Macau. Nesse contexto global, falam ou falaram português, 

suas variedades ou crioulos, “a Galiza, Casamansa (no Senegal), Ilha de Ano Bom, Ajudá (no 

Benim), Goa, Damão, Diu, Mangalor, Mahé, Fort Cochim, Tellicherry, Chaul, Korlai, 

Coromandel (CRISTOVÃO, 2005, p. 654)”. Vemos que a Galiza abre a lista dessas regiões 

tendo um papel central nas origens e na conformação das variedades românicas que constituem 

o português. 

De fato, o galego é uma língua românica, ou seja, formada a partir do contato do chamado 

latim vulgar com as línguas (provavelmente célticas) faladas na região que configurou a 

província romana da Gallaecia (Galécia) e que agiram como substrato. 

Para essa formação e  

(...) a esse respeito, é interessante atentar para as palavras de Esperança Cardeira, 

autora portuguesa de um livro sobre a história da sua língua: À entrada do ano mil, 

no Noroeste peninsular, a Galécia Magna, uma região que se estendia da Galiza a 

Aveiro abarcando, ainda, uma faixa das Astúrias, delimitava já um romance com 

contornos peculiares. (...) Não é ainda língua portuguesa. (...) Antes de Portugal, 

antes do Português, no limiar do século X, já estava constituído um romance(...) 

(BAGNO, 2017, p. 143-145). 

Todavia, a origem estrutural compartilhada entre o galego e o português não significa 

que as duas variedades sejam uma única e mesma língua na atualidade, pois para além das 

questões estruturais, a condição das línguas está atrelada a fatores sociais, políticos, simbólicos 

e culturais. Nesse sentido,  

[Unha] lingua é unha noción social e político-institucional, a súa existencia e 

“autonomía lingüística” non dependen automaticamente da maior ou menor 

distancia lingüística coas linguas veciñas, nin sequera da súa maior ou menor 

cohesión interna, pois a realidade lingüística demostra que na maior parte dos casos 

non hai fronteiras precisas entre variedades faladas en países veciños (Álvarez, 

Xove, 2002, p. 13). 

O galego é, então, a língua própria da Galiza, co-oficial junto com o castelhano desde 

1981, e regulamentada pela Real Academia da Língua Galega (RAG). Apesar do processo de 

minoração sofrido durante vários séculos, o galego segue sendo a língua majoritária no seu 

território. Vale lembrar que a Galiza - cujo nome às vezes aparece grafado como Galícia - é a 

continuação da antiga Gallaecia, que também compreendia o território situado ao sul do Rio 

Douro, hoje, norte de Portugal. A Galiza é hoje uma Comunidade Autônoma dentro do Estado 
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Espanhol, integrada pelas províncias de Lugo, Ourense, A Corunha e Pontevedra, que faz 

fronteira com Portugal, com as Astúrias e com as províncias de León e de Zamora. O seguinte 

mapa permite visualizar esses territórios.  

Imagem I – Mapa político da Galiza 

 
FONTE: Google Imagens, 2019. 

Os romanos marcaram os limites da Gallaecia ao Leste e também ao Sul do Douro. Nesse 

sentido, existe uma origem compartilhada que serve de base histórica e social para o galego e 

o português. Existem traços comuns que caracterizam as duas línguas dentro da família 

românica, mesmo sem perder de vista que são duas línguas diferentes. Assim, a fronteira 

política entre a Galiza, pertencente à Espanha, e Portugal - conhecida localmente como a Raia 

- foi se formando como uma fronteira linguística, uma vez que as variedades faladas de cada 

lado seguiram as dinâmicas próprias do seu contexto histórico. O galego pode ser caracterizado 

pelo contato direto com o castelhano ou espanhol, a conservação de elementos presentes do 

período medieval e a dialetização em vários falares como consequência da ausência de uma 

norma culta durante mais de três séculos. Na década de 80 do século passado, a RAG teve que 

estabelecer uma norma que superasse os arcaísmos, os dialetalismos e os castelhanismos para 

fazer da língua galega um veículo cultural moderno. 

Já o português estabelece os seus próprios contatos com a cultura central e meridional da 

Península Ibérica. E, a partir do século XV, Portugal empreende uma expansão ultramarina no 

contexto de um projeto imperialista que o levará a ocupar o Brasil e diversas regiões litorâneas 

da África e da Ásia. As variantes do Norte de Portugal, mais parecidas com o galego, passam 

a ser consideradas como arcaicas ou rurais pelos gramáticos de Lisboa. Sobre a separação do 

galego e do português 

É interessante, a este respeito, analisar a maneira como os falares galegos são 

percebidos e julgados pelos portugueses. Desde o século XVI o galego é sentido, 

ao mesmo tempo, como arcaico e provincial. A personagem do galego constitui até 

o século XIX uma das figuras tradicionais do teatro popular: trata-se do galego de 

Lisboa, que exercia as profissões de carregador e de aguadeiro. Caracteriza-se pela 

linguagem, cujas particularidades acentuam, até à caricatura, alguns traços próprios 
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dos falares portugueses do extremo norte. É assim que o galego, que nas origens 

da língua tanto contribuiu para definir a norma literária, veio a encontrar-se no pólo 

oposto desta mesma norma. A rusticidade da Galícia opõe-se, agora, à urbanidade 

de Lisboa (Teyssier, 2007, p. 34). 

Entretanto a intercompreensão entre falantes de galego e de português - quer europeu, 

quer brasileiro ou africano - continua sendo possível em situações comunicativas cotidianas. O 

escritor Daniel Rodríguez Castelao (1886-1950), um dos fundadores do nacionalismo galego, 

político e cartunista, ilustrou essa situação de contato numa charge que continua atual nos dias 

de hoje. Na imagem vê-se um velho sentado com um rapaz à margem do rio Minho que separa 

a Galiza de Portugal. O texto abaixo apresenta o diálogo entre ambos, uma pergunta que o neto 

lança ao avô. 

Imagem II – Ilustração de Castelão

 

 

 

 

 

 

Na beira do Miño: 

-E os da banda d’alá son máis estranxeiros cos de Madrid? 

 (Non se soubo que lle respondeu o vello) 

 

 

 

FONTE: Google Imagens, 2019. 

3. O galego no contexto universitário da UFPR 

Centenas de imigrantes galegos chegaram ao Brasil e se instalaram na cidade de Curitiba, 

capital do Paraná, entre a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX. 

Hoje existem associações como a Casa da Galiza, que reúne a comunidade de imigrantes e seus 

descendentes e também o grupo de dança Aires Galegos. Apesar da presença dessa comunidade 

em nosso ambiente social, os Estudos Galegos estiveram praticamente ausentes nos cem anos 

de história da UFPR (Olmo, 2015). 

A UFPR é uma universidade federal pública e gratuita que conta com uma comunidade 

de aproximadamente 2.400 professores e 50.000 estudantes distribuídos em cursos de 

Graduação e de Pós-Graduação. Como centro de excelência, a UFPR aparece regularmente em 

vários rankings internacionais entre as melhores Instituições de Ensino Superior da América 

Latina. Nos últimos anos, novos campi foram abertos em cidades do interior, como Matinhos, 

Palotina, Pontal e Jandaia do Sul. Nesse contexto geral, as disciplinas mencionadas na 

introdução deste texto estão ligadas ao Departamento de Letras Estrangeiras Modernas 
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(DELEM) que, juntamente com o Departamento de Literatura e Linguística (DELLIN) e ao 

Departamento de Polonês, Alemão e Letras Clássicas (DEPAC), atende os cursos de 

Licenciatura e Bacharelado nas Habilitações de português, alemão, espanhol, francês, grego, 

inglês, italiano, japonês, latim e polonês.  

A disciplina optativa de Introdução à Língua e à Cultura Galegas coloca como objetivo 

da ementa apresentar a língua galega no seu contexto histórico e social, assim como um 

panorama de suas manifestações artísticas, culturais e literárias. Destarte, busca-se priorizar as 

questões que permitem traçar uma rede de contato e diálogo entre a língua galega e a formação 

histórica da língua portuguesa enquanto variedades do mesmo sistema linguístico, mas 

entendendo que são dois membros diferentes da família românica. Consequentemente, o 

programa se apoia sobre o tripé de língua, literatura e cultura. Assim, primeiramente são 

estudados assuntos relativos à língua galega, com ênfase na intercompreensão e nos contrastes 

dela no continuum românico. Na sequência, são examinadas algumas obras e autores, 

principalmente dos séculos XIX e XX. Por fim, são trabalhados aspectos culturais relativos à 

música, à geografia e aos ritos e tradições da Galiza. 

A disciplina é de 30 horas, equivalentes a 2 créditos, distribuídos em encontros de 2 horas 

semanais, concentradas num dia. O programa abordado na última edição da disciplina (2019.2), 

foi o seguinte: 

3.1 Programação da disciplina 

TEMA 1: O Galego na Lusofonia: história e atualidade. 

TEMA 2: O Galego e o Português Brasileiro: intercompreensão e contrastes. 

TEMA 3: História social da Língua Galega. 

TEMA 4: Bilinguismo, diglossia e política linguística. 

TEMA 5: Identidade e conflitos linguísticos. 

TEMA 6: Introdução à Literatura Galega. 

TEMA 7: Rosalía de Castro, Rexurdimento e Irmandades da Fala. 

TEMA 8: Daniel Manuel Rodríguez Castelao: cartunista, político e escritor. 

TEMA 9: Narrativa e poesia na segunda metade do século XX. 

TEMA 10: Música, artes visuais e manifestações culturais contemporâneas. 

TEMA 11: Geografia: cidades, mundo rural e litoral. 

TEMA 12: Ritos, mitologia e tradições na Galiza. 

O escopo da optativa é para que os estudantes se sintam à vontade em desenvolver seus 

estudos numa disciplina inerente a seus objetivos particulares e acadêmicos, de forma diferente 

das disciplinas obrigatórias do curso. Por isso, a avaliação é feita a partir dos temas trabalhados 

em sala de aula e das atividades escritas que os estudantes devem fazer e entregar. 

Ademais, em 2019-02, semestre em que essa pesquisa foi realizada, recebemos dois 

estudantes galego-brasileiros, ambos nascidos na Galiza e vindos ao Brasil durante a infância, 

na onda migratória dos anos 60. Para eles, a disciplina trouxe uma oportunidade de retomar 

suas raízes.  
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Abaixo, no Quadro I, apresentamos como amostra os números dos alunos matriculados 

e dos aprovados desde a sua primeira oferta, em 2016.2, até o momento em que escrevemos 

estas páginas. Gostaríamos de chamar a atenção sobre a regularidade da oferta: uma vez por 

ano. 

Quadro I – Alunos matriculados e aprovados (que concluíram a disciplina) 

ANO-SEMESTRE INTROD. À LÍNGUA E À CULTURA GALEGAS 

2016-02 matriculadas/os: 21; aprovadas/os: 12 

2017-01 matriculadas/os: 17; aprovadas/os: 10 

2017-02 não foi ofertada 

2018-01 matriculadas/os: 10; aprovadas/os: 7 

2018-02 não foi ofertada 

2019-01 não foi ofertada 

2019-02 matriculadas/os: 17; aprovadas/os: 12 

Total matriculadas/os: 65; aprovadas/os: 41 

FONTE: os autores, 2019 (adaptado do portal do professor UFPR). 

Devemos esclarecer que as diferenças entre os alunos matriculados e os aprovados 

derivam principalmente de que os alunos podem trancar a disciplina nas primeiras semanas do 

semestre. Algumas outras reprovações foram causadas pelas faltas ou pela não entrega dos 

trabalhos. O número de aprovados, 41, representa o número de alunos que perfizeram a carga 

horária e concluíram a formação.  

3.2. As atividades nas aulas de Introdução à Língua e à Cultura Galegas 

A primeira atividade escrita dos estudantes se dá em relação ao livro História da Lingua 

Galega, de Pepe Carneiro, visto na imagem a seguir:  
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Imagem III – Livro de Pepe Carneiro 

 
FONTE: Google Imagens, 2019. 

A orientação para essa primeira atividade é: 

Ler o Livro “História da Língua Galega – do Latín ao acento de Burgos” e fazer 

um resumo (de uma a duas linhas) sobre cada tema apresentado (por exemplo 

com os títulos em negrito no início das páginas, resumir cada um); traçar 

considerações sobre a Língua Galega em relação à Língua Portuguesa (ou outras 

línguas) do ponto de vista lexical, morfológico e sintático, tentando identificar 

regras de correspondências. Por exemplo, do ponto de vista ortográfico pode-se 

dizer que quando a letra “X” aparece em tal ponto de uma palavra em Galego, em 

português temos a letra “Y” e assim por diante. Do ponto de vista lexical seria 

interessante elencar, quando possível, os falsos cognatos encontrados no livro, em 

relação ao Português. Caso necessário, este é o link para consulta do Dicionário 

da Real Academia Galega: https://academia.gal/dicionario. 

Essa primeira leitura permite trabalhar a compreensão escrita do galego; tomar 

consciência das suas particularidades ortográficas, morfológicas e lexicais; desenterrar as 

relações históricas compartilhadas; e se aproximar à realidade sociolinguística da língua galega 

na atualidade. Tudo isso fornece uma base sólida para abordar os temas descritos na 

programação  

A segunda atividade parte de uma vídeo-palestra em galego. A essa altura, os alunos já 

tiveram contato com vários textos escritos e nosso interesse como docentes é dirigido à 

compreensão oral. Essa vídeo-palestra apresenta aspectos quantitativos e qualitativos na 

transmissão intergeracional do galego. Cada palestrante, usa formas de galego bastante 

diferentes: Xaquin Loredo apresenta modelos mais influenciados pelo castelhano e vinculados 

aos usos dos chamados neofalantes, enquanto Valentina Formoso é paleofalante, ou seja, fala 

galego como língua transmitida na família, com um alto grau de autenticidade. 

  

https://academia.gal/dicionario
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Imagem IV – Segunda atividade 

 
FONTE: Youtube, 2019. 

As orientações para a atividade são: 

Assistir ao vídeo "A Fractura da Transmisión Interxeracional da Lingua Galega". 

Nele, intervêm o Pesquisador Xaquín Loredo e a professora de Galego e Português 

Valentina Formoso45. O primeiro palestrante apresenta dados quantitativos e a 

segunda dados qualitativos sobre a transmissão da Língua. É interessante notar que 

Xaquín tem o sotaque de alguém que aprendeu o Galego, mas que não é a sua 

Língua Materna (neofalante). Valentina, por sua vez, fala um Galego com alto grau 

de “enxebrismo”. Depois de assistir ao vídeo, cada aluna/o redigirá um breve 

artigo (extensão máxima de uma lauda), onde explica o seu ponto de vista sobre 

o assunto, dialogando com os dados apresentados pelos Pesquisadores e trazendo 

à tona os pontos fundamentais das suas falas. 

Desta forma terminamos a parte dedicada à língua dentro da disciplina. Dentro dos temas 

da programação dedicados à literatura, apresentamos a terceira atividade na qual é pedido um 

resumo a partir da leitura de um texto literário a ser escolhido pelos discentes. Aqui 

reproduzimos as instruções da atividade: 

Escolha um dos dois textos para fazer a leitura: A Casa de Merlín, de Álvaro 

Cunqueiro ou Os Difuntos Falaban Castelan, de Anxel Fole. Após a leitura, faça 

um breve resumo do conteúdo do texto (entre 1-2 laudas). Obs.: no texto de Anxel 

Fole, o resumo pode ser complementado com informações/comparações do curta-

metragem de mesmo nome46. Após o resumo, faça um apanhado comparativo sobre 

aspectos culturais da época, linguísticos, sociais, políticos etc., para estabelecer 

relações do conto com alguns dos contextos vistos nas aulas. 

A última tarefa solicitada é um Trabalho Final no qual a/o aluna/o precisa responder à 

seguinte questão: “Tudo que um brasileiro deveria saber sobre a Galiza”. Os estudantes devem 

 
45 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=lXA36sgqfQU. 
46 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AGlMx4z5-tQ. 

https://www.youtube.com/watch?v=lXA36sgqfQU
https://www.youtube.com/watch?v=AGlMx4z5-tQ


SILVA, R. C. & Degache, C. (Ed.) (2022). Atas do II Congresso Internacional DIPROling2019: Línguas em 

trânsito: desafios e perspectivas para professores e formadores – II Colóquio Ensino de Línguas Estrangeiras 

em Contexto Universitário. Centro de Ensino de Línguas (CEL) Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) Campinas, 29, 30, 31 de outubro de 2019. 

 

106 

desenvolver sua criatividade e trazer as informações que julgarem necessárias, a respeito de 

história, língua, geografia, pontos turísticos, gastronomia, movimentos artísticos-literários etc. 

revendo as anotações e materiais que trabalharam ao longo do semestre. 

4. Conclusões 

A aproximação à língua e à cultura galegas permite o estudo crítico do PB, o que contribui 

para a formação linguística da cidadania brasileira, uma vez que faz parte da história e da língua 

do povo que aqui habita. Muitos fenômenos linguísticos, processos migratórios, narrativas e 

tradições populares e inúmeros outros fatos sócio-históricos apresentam paralelismos entre a 

Galiza e o Brasil. Todos eles estão justificados pela origem do português brasileiro, mas a 

história oficial ignorou por muito tempo, e em parte continua ignorando, o papel central do 

galego nesse percurso. Nesse ponto, foi gratificante encontrar as vias pelas quais as relações 

latentes entre o Brasil e a Galiza poderiam ser integradas à vida acadêmica dos Cursos de 

Letras. 

Desde 201347, a combinação de vários fatores permitiu uma série de atividades que 

começaram a articular os Estudos Galegos dentro da formação ofertada pela UFPR. 

Observando a trajetória dos últimos anos, consideramos que temos avançado de forma 

significativa. Conseguimos curricularizar as disciplinas e consolidar um corpo discente em 

contínuo aumento para o qual a língua e a cultura galegas não são algo desconhecido. Esse 

movimento em prol da difusão do galego é percebido de forma positiva já que permite superar 

as divisões entre línguas hegemônicas e subalternizadas contribuindo para a democratização 

das relações culturais entre falantes de línguas românicas. Todavia, estamos cientes que há 

muito por fazer para consolidar a presença da UFPR e de Curitiba no mapa dos Estudos Galegos 

no Brasil e no panorama internacional. Nesse caminho, será necessário contar com 

contribuições vindas de diferentes lugares que cooperem para atingir objetivos compartilhados. 

Destacamos aqui as autoridades políticas das universidades e organismos de cooperação e 

também o papel da nossa comunidade docente e a energia dos discentes. Nesse sentido, 

devemos salientar a importância de formar pesquisadores que queiram desenvolver seus 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), dissertações e teses sobre temas que envolvam a 

língua e a cultura galegas. Também é importante a participação de redes científicas com outros 

colegas no âmbito nacional e internacional, o que pode resultar em intercâmbios acadêmicos. 

Na soma dessas vontades, poderemos conseguir que a língua galega e sua cultura floresçam 

ainda mais no Sul do Brasil. 
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RESUMO 

O último Censo de Educação de Ensino Superior no Brasil foi realizado em 2017. Ele registrou 

38.272 matrículas de alunos com as mais variadas “diversidades funcionais” (Romañach e 

Lobato, 2005) em cursos de graduação. Em relação aos alunos cegos e com baixa visão foram 

12.822 matrículas. Esses dados indicam a necessidade de refletirmos e questionarmos como as 

universidades vêm lidando com esta nova realidade. O presente trabalho apresenta o recorte de 

uma pesquisa de doutorado em andamento, a qual visa investigar as crenças de avaliar as 

produções textuais manifestadas por estudantes cegos ou com baixa visão da APADEVI/PG 

(Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual em Ponta Grossa). Dos nove estudantes 

que participaram da pesquisa, seis estavam cursando uma graduação. Entre eles, quatro 

produzem o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Neste recorte analisamos o contexto das 

produções dos TCCs, bem como os desafios e possibilidades que surgem no decorrer do 

processo da escrita. Metodologicamente, a pesquisa é qualitativa e os dados foram obtidos 

através de dois instrumentos: entrevistas de grupo focal e entrevistas individuais 

semiestruturadas. Como resultados parciais apresentamos relatos dos acadêmicos explicando o 

contexto da produção do TCC. Com isso, buscamos ampliar o conhecimento sobre a realidade 

desses estudantes na academia, refletir e entender sobre como podemos atuar diante dessas 

situações e romper estereótipos e preconceitos em relação aos acadêmicos cegos e com baixa 

visão. 

RESUMEN 

En 2017, se realizó el último Censo de Educación Superior en Brasil. Fueron registradas 38.272 

matrículas de estudiantes con las más variadas “diversidades funcionales” (Romañach y 

Lobato, 2005) en carreras de grado. Con respecto a los estudiantes ciegos y con baja visión, se 

registraron 12.822 inscripciones. Estos datos indican la necesidad de reflexionar y cuestionar 

las maneras en que las universidades tienen en cuenta esta nueva realidad. Aquí presentamos 

los resultados parciales de una investigación doctoral en curso, cuyo objetivo es conocer las 

creencias presentes en la evaluación las producciones textuales manifestadas por estudiantes 

ciegos o con baja visión de la APADEVI/PG (Asociación de Padres y Amigos de los 

Discapacitados Visuales em Ponta Grossa). De los nueve estudiantes que participan en el 

estudio, seis son estudiantes universitarios; de ellos, cuatro están en el último año redactando 

el Trabajo de Fin de Grado (TCC). En este extracto analizamos el contexto de las producciones 

académicas, especialmente los TCC, así como los logros, desafíos y posibilidades que 

surgen durante el proceso de redacción. Metodológicamente, la investigación es cualitativa y 

los datos se han obtenido a través de dos instrumentos: entrevistas de grupos focales y 

entrevistas individuales semiestructuradas. Como resultados parciales, presentamos informes 

de estudiantes que explican el contexto de la producción de TCC. Con esto, buscamos expandir 

el conocimiento sobre la realidad de estos estudiantes en la academia, reflexionar y comprender 

cómo podemos actuar en tales situaciones y romper los estereotipos y prejuicios con respecto 

a los estudiantes ciegos y de baja visión. 

  

mailto:simcolman@gmail.com
mailto:francisco.olmo@ufpr.br
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PALAVRAS-CHAVE: produção textual, cegueira/baixa visão, inclusão. 

PALABRAS CLAVE: producciones textuales académicas, ceguera/baja visión, inclusión. 

1. Introdução 

Este artigo compreende o recorte de uma ampla pesquisa de doutorado do Programa de 

Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Paraná (UFPR) da área de Estudos 

Linguísticos e está sob a orientação do Prof. Dr. Francisco J. Calvo del Olmo. A pesquisa 

objetiva investigar e analisar as crenças de avaliar manifestadas por acadêmicos cegos e com 

baixa visão que frequentam a APADEVI/PG (Associação de Pais e Amigos do Deficiente 

Visual de Ponta Grossa). Ressaltamos que o estudo foi aprovado pelo CEP (Comitê de Ética 

em Pesquisa) da UFPR por se tratar de uma pesquisa de doutorado e envolver diretamente o 

trabalho com seres humanos. A aprovação pode ser consultada através do Parecer 

Consubstanciado nº. 2.754.433. 

A pesquisa doutoral se desdobra em uma série de objetivos específicos envolvendo a 

avaliação das produções textuais em contextos acadêmicos, entretanto, para este artigo 

indicaremos uma breve discussão sobre as particularidades da produção do TCC dos 

acadêmicos cegos/baixa visão que frequentam a APADEVI/PG e cursam o último ano da 

graduação. Reforçamos que além de utilizarmos os termos cegos/baixa visão, identificamos 

esses estudantes como acadêmicos com diversidade funcional48 sensorial. Optamos pelo uso 

deste termo uma vez que concordamos com as ideias de Romañach e Lobato (2005) e 

acrescentamos a palavra sensorial, pois entendemos que esses alunos possuem uma visão 

diferenciada, eles enxergam de outras formas ao utilizarem o tato, a audição, a percepção de 

movimentos, o olfato, as mais variadas sensações que os videntes não percebem e não 

entendem. No entanto, no decorrer do texto, citaremos autores que utilizam e se baseiam nos 

termos presentes na legislação, por isso, também aparecerão expressões como pessoas com 

deficiência visual, a forma abreviada PDV ou ainda, alunos especiais. 

Neste artigo, uma das nossas pretensões é apresentar algumas dificuldades que esses 

acadêmicos enfrentam no processo de escrita do TCC, mas o ponto principal é revelar as 

conquistas e realizações alcançadas. Outra questão importante é que propomos reflexões e 

questionamentos sobre o contexto inclusivo/exclusivo dos ambientes acadêmicos que acabam, 

muitas vezes, invisibilizando e silenciando esses estudantes. Ao compartilharmos um pouco da 

realidade e experiências dos acadêmicos cegos/baixa visão queremos mostrar à universidade e 

também à sociedade o quanto “é fundamental que a sociedade esteja mobilizada para permitir-

lhes acesso a uma vida, pelo menos, digna, sem tantos sacrifícios como os que têm que 

enfrentar atualmente para que tenham suas necessidades minimamente atendidas” 

(FONTANA, 2014, p. 60). 

 
48 O termo “diversidade funcional” foi apresentado por Javier Romañach e Manuel Lobato em maio de 2005, no 

Foro de Vida Independiente. Eles utilizam inclusive a forma abreviada PDF (Pessoa com Diversidade Funcional 

do original Persona con Diversidad Funcional). Os autores explicam a necessidade de se utilizar um termo que 

propõe a dignidade das pessoas e não termos médicos que reforçam e inferiorizam uma pessoa em relação à outra. 
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Assim, o artigo está organizado em quatro partes, na introdução explicamos a justificativa 

e os objetivos do estudo. Na segunda parte demonstramos uma nova realidade acadêmica e 

como os envolvidos vêm reagindo com essa realidade. A terceira parte apresenta os co-

construtores49 (SOUZA, 2009) da pesquisa, nesta seção compartilhamos as experiências dos 

acadêmicos durante o processo da escrita do TCC. A quarta e última parte contempla as 

realizações alcançadas, porque entendemos a necessidade de a pesquisa fazer alguma diferença 

na vida de todos os envolvidos. Destacamos que um dos pontos mais importantes é perceber o 

quanto nós, professores e pesquisadores, temos a aprender com nossos alunos que percebem o 

mundo com visões diferentes, pois, ao utilizarem as mais variadas sensações e percepções, as 

pessoas cegas conseguem enxergar além daquilo que os olhos podem ver, por isso, precisamos 

compreender a cegueira, não como uma deficiência, mas como uma habilidade a mais 

(VIGOTSKI, 1994). 

2. Uma nova realidade universitária  

De acordo com o último Censo de Educação de Ensino Superior no Brasil, realizado em 

2017, foram registradas 38.272 matrículas de alunos com as mais variadas “diversidades 

funcionais” (ROMAÑACH e LOBATO, 2005) em cursos de graduação, entre as mais comuns 

estão a deficiência física, a baixa visão, a deficiência auditiva e a cegueira. Podemos observar 

esta informação de maneira mais detalhada através do gráfico publicado pelo INEP: 

 
Quadro 1: Matrículas em Cursos de Graduação de Alunos com Diversidades Funcionais – 2017. Fonte: 

INEP 

 
49 Termo utilizado pela professora Ana Lúcia Silva Souza, na sua tese de doutorado defendida em 2009 na 

UNICAMP, a opção pelo uso do termo é o reconhecimento do papel social da pesquisa na vida dos envolvidos, 

tanto da pesquisadora como dos participantes e co-construtores da pesquisa. 
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#ParaTodosVerem50: Quadro 1: Gráfico - Vertical dividida em tipos de diversidades 

funcionais. Horizontal intervalos de 2.000 alunos, de 0 até 16.000. Ao lado de cada diversidade, 

um retângulo indica a quantidade de alunos com diversidades funcionais matriculados em 

cursos de graduação. De baixo para cima: Síndrome de Rett 123. Surdocegueira 139. 

Transtorno Desintegrativo de Infância 226. Síndrome de Asperger 376. Autismo Infantil 378. 

Deficiência Múltipla 690. Altas Habilidades Superdotação 1.067. Deficiência Intelectual 

2.043. Surdez 2.138. Cegueira 2.203. Deficiência Auditiva 5.404. Baixa Visão 10.619. 

Deficiência Física 14.449.  

Em relação aos alunos com diversidade funcional sensorial, que são o foco do nosso 

trabalho, foram 12.822 matrículas, das quais 2.203 são de alunos cegos e 10.619 de estudantes 

com baixa visão. Essa constatação indica a necessidade de observarmos, refletirmos e 

questionarmos: Como as universidades vêm lidando com esta nova realidade? 

O dia a dia acadêmico oportuniza muito aprendizado e apresenta inúmeros desafios para 

todos nós, estudantes e professores. No entanto, para os acadêmicos com alguma diversidade 

funcional, os obstáculos são ainda maiores. Em um de seus artigos, Fontana (2014) afirma que 

apenas caminhar pelas ruas já exige um grande esforço da pessoa cega. 

Pisos irregulares, buracos nas calçadas, falta de pisos táteis e de sinalização sonora 

são apenas alguns dos entraves que a sociedade e o poder público insistem em 

‘proporcionar’ às PDVs. E como se não bastassem as barreiras físicas, as 

comunicacionais também têm seu lugar. Estas são especialmente cruéis. Trata-se 

de todo tipo de empecilho para que se estabeleça uma relação dialógica tendente à 

construção do conhecimento (Fontana, 2014, p. 60, ênfase do autor). 

E, se por um lado, as barreiras físicas impedem o acesso, por outro, as barreiras 

“comunicacionais” dificultam a permanência desses estudantes nos ambientes acadêmicos. 

Sobre o assunto, Magalhães (2013, p. 49) esclarece que a inserção de estudantes com 

diversidades funcionais no nível superior de ensino “está ocorrendo de forma lenta e ainda sem 

mecanismos que sustentem tanto o acesso, quanto a permanência de tal aluno no contexto das 

exigências peculiares à educação superior”. 

A autora reforça que garantir a vaga não é suficiente, pois as universidades devem 

organizar estratégias a fim de colaborar com o sucesso escolar destes acadêmicos. Ademais, 

percebemos que a inclusão está estabelecida por meio de leis, com seus artigos, incisos e 

alíneas; porém, as realidades impõem a exclusão com a indiferença, a hostilidade, a falta de 

acesso e alguns processos avaliativos acadêmicos, que muitas vezes se mostram 

intransponíveis. 

Entre os processos avaliativos, destacamos e analisamos a escrita do TCC, pois 

verificamos que, no ambiente acadêmico, este trabalho compõe uma das avaliações mais 

 
50 #ParaTodosVerem/#ParaCegoVer - projeto de disseminação da cultura da acessibilidade nas redes sociais, tem 

função educativa/inclusiva e apresenta a Audiodescrição de imagens para apreciação das pessoas com deficiência 

visual. Refere-se também aos videntes que não enxergam o cego e não se dão conta de que pessoas com 

diversidade funcional sensorial usam as redes sociais. 
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importantes nos diferentes cursos de graduação. Porém, entendemos que o processo da escrita 

acadêmica acontece no decorrer de todo o curso e os alunos que precisaram fazer uma boa 

redação para passar no vestibular e ingressar nas universidades, devem, no final do curso, 

apresentar uma escrita acadêmica coerente com a sua pesquisa, seus objetivos e a metodologia 

de estudos. Além de escrever com coerência e bons argumentos, o acadêmico deverá escrever 

de acordo com as normas de trabalhos científicos, fazendo todas as citações, referências e 

sempre de acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) em vigor. 

No caso dos alunos com diversidade funcional sensorial, a escrita se realiza através do 

computador com programas de leitores de tela, o mais conhecido é o NVDA51 (Non Visual 

Desktop Acces). Por meio do programa, o aluno decora o teclado e os inúmeros comandos para 

poder acessar às páginas, sites e arquivos, assim ele vai ouvindo as informações que aparecem 

na tela ou o que está digitando. 

No entanto, antes de iniciar a escrita, há a necessidade de realizar inúmeras leituras. 

Muitos livros, textos e artigos estão disponíveis na internet e isso é uma grande facilidade para 

os estudantes em geral, mas, há muitos materiais específicos que não estão acessíveis, existem 

apenas na forma impressa à tinta e neste caso, os acadêmicos precisam de um leitor, alguém 

que esteja disponível para realizar as leituras necessárias.  

A APADEVI em Ponta Grossa, assim como outras instituições especializadas nas demais 

cidades, oportuniza a atividade de leitura através do voluntariado. E algumas universidades 

abrem edital para selecionar leitores/tutores que acompanham os acadêmicos cegos/baixa visão 

na questão da leitura, da locomoção e na resolução de pequenas dificuldades. Esta ainda não é 

uma prática presente em todos os ambientes universitários, mas vem se tornando comum, pois 

foi uma forma que a academia encontrou para tentar se adaptar à situação. Apontamos isso 

como um avanço, mas reconhecemos que  

As mudanças propostas à Universidade pela Educação Inclusiva são de cunho 

teórico-prático e político visando a: de um lado apresentar novas formas de 

conceber os atos de planejar, ensinar, aprender e avaliar no ensino universitário e 

que, frequentemente, revelam desconhecimento, ou mesmo, preconceito com 

relação às possibilidades de formação em Ensino Superior de pessoas com 

deficiência”. (Magalhães, 2013, p. 51).  

E tais mudanças encontram uma alternativa no processo de adaptação tanto do espaço 

físico como nas questões pedagógicas. Quanto aos espaços físicos, percebemos que de maneira 

lenta as mudanças e adaptações vêm ocorrendo e quanto às pedagógicas a mudança “pressupõe 

cooperação entre professores e alunos, em uma contínua construção de alternativas que 

diversificam e ampliam as possibilidades de aprendizagem na sala de aula” (Magalhães, 2013, 

p. 52). Inúmeras pesquisas e ações estão sendo realizadas em diversas universidades do país e 

 
51 NVDA é uma plataforma para a leitura de tela, um programa em código aberto que vai “ler” o Windows para 

facilitar a inclusão digital de deficientes visuais. NVDA é um acrônimo para “Non Visual Desktop Access”, 

traduzido para o português, significa Desktop de Acesso Não Visual. 
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verificamos que a caminhada para se alcançar uma universidade inclusiva e democrática está 

no início, dando os primeiros passos. 

3. Os co-construtores da pesquisa 

Esta pesquisa, de caráter qualitativo, faz parte da Linguística Aplicada (LA) e pretende 

produzir descrições detalhadas das situações e contextos através de entrevistas 

semiestruturadas e 10 encontros de grupo tipo focal com os acadêmicos que frequentam a 

APADEVI/PG e que aceitaram participar do estudo. As entrevistas e os encontros foram 

realizados nas dependências da APADEVI/PG, entre os meses de abril de 2018 a julho de 2019. 

As interações foram gravadas em áudio para possibilitar o acesso repetido e menos filtrado 

possível aos dados. 

Durante a comunicação deste trabalho, no DIPROling 2019, nós apresentamos trechos 

de áudios gravados pelos acadêmicos que estão no último ano de seus cursos e passam pelo 

processo de escrita do TCC. Nosso intuito foi partilhar com os cursistas do DIPROling um 

pouco da realidade desses acadêmicos.  

Aqui, neste artigo, nós compartilhamos experiências que os acadêmicos escreveram para 

a publicação em um capítulo de livro, lançado no início de 2020, em formato e-book pela 

editora Pimenta Cultural52. No livro, os acadêmicos são coautores e redigem em primeira 

pessoa, no entanto, como eles não participaram da escrita deste artigo, optamos por reescrever 

os trechos em terceira pessoa. Esclarecemos que o acadêmico José Carlos de Oliveira, citado 

no item 3.4, contribuiu com a gravação, mas optou por não escrever para a publicação do livro, 

pois enfrentava problemas de saúde na família e estava iniciando a escrita do TCC. 

3.1. Bacharel em Educação Física - Ana 

Ana Patrícia Carneiro Franco tem 25 anos e em 2019 concluiu o curso Bacharelado em 

Educação Física numa Instituição de Ensino Superior (IES) particular. Com o diagnóstico 

Retinose Pigmentar, ela possui uma porcentagem mínima de visão periférica, muito restrita. 

Utiliza a bengala para se locomover, faz uso do braile em escrita se necessário e em leitura com 

restrições. Realiza as leituras através de leitores de tela ou através da escuta de leitura oral feita 

por outras pessoas. A maioria das avaliações do curso são realizadas no computador, algumas 

são feitas com o auxílio de leitores e transcritores quando exigem muitos desenhos. Quanto aos 

trabalhos escritos, ela digita tanto no celular quanto no computador, com o auxílio de leitores 

de tela.  

Para o TCC ela teve um orientador da instituição, e o processo de escrita foi realizado 

em dupla, com uma colega de turma, essa é uma possibilidade que a faculdade oferece, pois 

não aceita co-orientadores de outras instituições. 

 
52 O e-book está disponível gratuitamente no site da editora. O 10º. capítulo apresenta os trechos escritos pelos 

acadêmicos, das páginas 221 a 245 e eles aparecem como autores do texto. Para ter acesso ao livro, consultar o 

link https://www.pimentacultural.com/pesquisar-resistencia 

https://www.pimentacultural.com/pesquisar-resistencia
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O tema do seu TCC compreende a importância da atividade física no tratamento do 

câncer de mama. Inicialmente a ideia era fazer uma pesquisa de campo com mulheres em 

tratamento de câncer de mama e o trabalho recebeu o título “A Importância da atividade física 

na qualidade de vida de mulheres em tratamento de câncer de mama”. No entanto, ao ser 

submetido ao Comitê de Ética da faculdade, a pesquisa foi recusada e a instituição na qual 

seriam feitas as entrevistas também rejeitou o trabalho justificando a falta de médico para 

acompanhar o andamento do estudo. Dessa forma, a Ana e sua colega decidiram escrever uma 

monografia com pesquisa bibliográfica sobre o assunto. A apresentação do TCC aconteceu no 

dia 6 de novembro de 2019 e o trabalho foi aprovado pela banca. Atualmente, Ana está formada 

em Educação Física, também é paratleta e participa de competições de atletismo e tem novos 

projetos para o futuro.  

3.2. Jornalista - Gabriel 

Gabriel Felipe Fonseca tem 23 anos e concluiu o curso de Jornalismo em uma  IES 

particular no ano de 2019, trabalhou como estagiário na Câmara Municipal de Ponta Grossa, 

no departamento de Assessoria de Imprensa e administra o site acessibilidadepg. Com cegueira 

congênita, ele utiliza a bengala para se locomover, faz uso do braile desde a infância tanto na 

escrita como na leitura. Utiliza o computador para realizar leituras e produzir textos escritos 

através de leitores de tela. Na universidade, ele recebe as avaliações do curso em pen-drive e 

resolve no computador através de programas de leitura de tela, não precisa do auxílio de leitores 

ou transcritores. Além do computador, utiliza muito o celular, principalmente para fazer 

fotografias e está se aperfeiçoando nessa atividade. 

Para a escrita do TCC ele teve um orientador e uma co-orientadora da instituição na qual 

estuda, ambos da área do Jornalismo. O seu trabalho abordou o seguinte questionamento: 

“Quais parâmetros o portal digital de comunicação utiliza para propiciar a acessibilidade de 

informação às pessoas com deficiência visual?”. O site escolhido para a pesquisa foi o “Portal 

A Rede” e a análise dos recursos de acessibilidade para pessoas cegas foi desenvolvida com 

base na Cartilha de Acessibilidade WCAG 2.0 (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo 

Web) publicadas no ano de 2008 pela W3C (World Wide Web Consortium), o escritório 

desenvolve em âmbito mundial parâmetros de acessibilidade para sites de internet. 

O objetivo geral da pesquisa foi analisar os parâmetros utilizados pelo portal digital de 

comunicação para propiciar a acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Os objetivos 

específicos são: realizar o levantamento bibliográfico no que se refere à legislação e normas 

que abrangem o tema de acessibilidade de informação em meios digitais no Brasil; identificar 

os parâmetros e normas que o portal digital utiliza para propiciar a acessibilidade para as 

pessoas com deficiência visual. 

O TCC recebeu o título “O webjornalismo inclusivo: uma análise da acessibilidade do 

Portal da Rede para pessoas com deficiência visual” e foi apresentado no dia 17 de dezembro 

de 2019. Já como jornalista, Gabriel recebeu um convite para trabalhar no grupo de assessoria 

de imprensa de um deputado paranaense. 
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3.3. Bacharel em Direito - Stephanie 

A acadêmica Stephanie Raianny Borba tem 24 anos e concluiu o curso de Bacharelado 

em Direito em uma IES particular. Ela já atuou como estagiária voluntária no Centro Jurídico 

de Soluções de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), em Ponta Grossa. No estágio, exercia a 

atividade de digitação dos termos dos acordos. Com cegueira adquirida aos 13 anos de idade, 

utiliza a bengala para se locomover, faz uso do braile desde a adolescência. Na universidade, 

utiliza o computador, realiza leituras e produz os textos escritos através de leitores de tela, 

recebe as avaliações do curso em pen-drive e resolve com o auxílio do computador, por meio 

de programas de leitura de tela. Além de acadêmica do curso de Direito, é paratleta e participa 

de competições de atletismo nas corridas de 100m e 200m. 

Para a escrita do TCC, ela teve um orientador da instituição onde estuda e uma 

coorientadora voluntária que auxiliou na leitura e acompanhamento da digitação do texto. Na 

sua universidade, o TCC corresponde à escrita de um artigo de no máximo 25 páginas para ser 

publicado posteriormente em periódicos da área jurídica. 

A sua pesquisa, intitulada “A responsabilidade civil do médico e do atleta no doping”, 

teve como objetivo geral analisar até que ponto o médico é responsabilizado por fazer a 

prescrição de substâncias ilícitas e até que ponto o atleta é responsabilizado por fazer o uso das 

mesmas. Como citado anteriormente, Stephanie é desportista e está em contato constante com 

a problemática do doping, essa questão sempre lhe causou incômodos e despertou o interesse 

em se aprofundar no tema responsabilidade civil acerca do doping. 

Durante a exposição de seu TCC, em 27 de junho de 2019, o orientador passou os slides, 

ao todo, foram 17. A Stephanie memorizou todos para realizar uma boa apresentação. Ela 

recebeu muitos elogios da banca, foi aprovada com a nota máxima e as professoras sugeriram 

a publicação do seu artigo no Simpósio Jurídico dos Campos Gerais. A aluna fez a submissão 

do artigo, apresentou o trabalho no simpósio e dias depois foi convidada para publicar o artigo 

como capítulo de livro. As alterações e adequações foram feitas e o capítulo foi publicado no 

início de 2020 em um livro da área jurídica no formato e-book, pela editora Atena53.  

3.4. Bacharel em Direito – José Carlos 

O acadêmico José Carlos de Oliveira tem 46 anos, completou o Bacharelado em Direito 

na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no ano de 2018 e para concluir precisa apresentar 

o TCC. Ingressou em Direito em 2007, aos 34 anos de idade, mas acabou trancando o curso no 

segundo ano com duas dependências. Constatou a cegueira aos 40 anos, causada por 

deslocamento da retina. No final de 2014 foi conhecer a APADEVI/PG e resolveu reabrir o 

curso, então, em fevereiro de 2015 voltou a frequentar as aulas. Teve muita dificuldade para se 

adaptar, no início o auxílio veio da APADEVI, pois não recebeu nenhum apoio por parte da 

universidade, nem dos professores, nem dos colegas e ele mesmo não sabia como proceder 

 
53 O livro está disponível no site da editora. O capítulo publicado pela Stephanie é o décimo, página 122 a 133. 

Para ter acesso ao e-book, consultar o link 

https://www.finersistemas.com/atenaeditora/index.php/admin/api/ebookPDF/2954 

https://www.finersistemas.com/atenaeditora/index.php/admin/api/ebookPDF/2954
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para estudar. Ele apenas ouvia as aulas e tentava memorizar, nos dias das avaliações havia uma 

pessoa para ler e escrever para ele. Com o passar do tempo foi percebendo a necessidade de 

gravar as aulas e para isso passou a utilizar o gravador. Com o auxílio da família e aprendendo 

com tentativas de erros e acertos, conseguiu concluir as dependências e o segundo ano do 

curso.  

No terceiro ano, estava mais adaptado, gravava todas as aulas para ouvir e estudar em 

casa. Quanto aos trabalhos, eram avaliados oralmente e, nos dias de provas escritas, uma 

monitora lia as questões e escrevia as respostas que ele ditava. Realizou estágio no Núcleo de 

Práticas Jurídicas, em Ponta Grossa e concluiu o curso em 2018, mas decidiu escrever o TCC 

apenas em 2019. No entanto, ele acompanhou um grave problema de saúde na família: sua mãe 

passou por uma cirurgia cardíaca e ficou meses em recuperação, desta forma ele não conseguiu 

concluir o TCC em 2019 e seu orientador aconselhou a deixar para 2020.  

Ele utiliza a bengala para se locomover, não faz uso do braile e, no momento da escrita 

deste artigo, está participando das aulas de computação na APADEVI/PG para poder usar mais 

o computador, está também aprendendo a usar o NVDA. A defesa do seu TCC está prevista 

para o final de 2020. Sua pesquisa envolve um estudo bibliográfico sobre os “Crimes penais 

tributários” e o processo da escrita acontece com o acompanhamento de uma tutora voluntária, 

ela lê os capítulos e artigos que fundamentam o assunto e o acadêmico realiza a digitação dos 

trechos que considera importantes. Além das leituras realizadas pela voluntária, o acadêmico 

tem acesso a leituras gravadas por voluntários da APADEVI/PG e às aulas gravadas nos anos 

finais do curso. Seu orientador acompanha o processo sugerindo leituras e indicando ideias de 

como melhorar o trabalho. 

Ao conhecermos estas realidades e experiências, podemos perceber que os contextos do 

TCC são bem variados, inclusive pela diversidade dos cursos. Com relação à escrita, as 

habilidades são bem particulares e quanto ao TCC especificamente, a maior dificuldade 

relatada pelos acadêmicos é a questão da formatação do texto e das normas da ABNT, o que é 

difícil para todos nós, pois são inúmeras as regras que precisamos atender para que nossos 

textos sejam aceitos. Observamos que os programas de leitores de tela estão cada vez melhores, 

mas ainda precisam ser aperfeiçoados para oportunizar mais independência aos acadêmicos. 

4. Algumas possibilidades e realizações 

Desde o início da pesquisa de doutorado, nosso objetivo foi aprender e construir 

significações com aqueles que convivem diariamente e diretamente com a realidade acadêmica, 

no caso, os acadêmicos cegos/baixa visão que são os co-construtores da pesquisa. 
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De acordo com Martins e Olmo (2019) o uso do braile54, a necessidade de descrições 

orais constantes55, a utilização de programas de leitores de tela e a presença de leitor/transcritor 

durante os processos avaliativos e de produção escrita fazem dos acadêmicos cegos/baixa visão 

“minorias linguísticas”, pois eles vivenciam um contexto particular dentro das universidades e 

inúmeras vezes são tratados com indiferença. E apesar das dificuldades, das barreiras impostas 

por toda uma sociedade excludente, estes acadêmicos estão concluindo os cursos de graduação 

e ingressando no mundo do trabalho, mostrando o quanto são capazes. 

Pensando nisso, nos questionamos sobre as influências da nossa pesquisa na vida e no 

dia a dia dos envolvidos. Obviamente, ao concluir a pesquisa doutoral, a pesquisadora receberá 

o título de doutora e poderá ter novas possibilidades em sua vida acadêmica e profissional, mas 

e na vida daqueles que aceitaram fazer parte do estudo e contribuíram compartilhando suas 

realidades, o que a pesquisa pode proporcionar? Quais são as influências deixadas na vida dos 

co-construtores da pesquisa? 

Ao refletirmos sobre esses questionamentos, tomamos decisões importantes ao longo do 

estudo para que a pesquisa também pudesse ser útil aos co-construtores. Vejamos as ações 

realizadas: 

a) Os 10 encontros de grupo focal e a entrevista semiestruturada resultaram num 

certificado reconhecido e validado pela UFPR com 25 horas de atividade para cada 

acadêmico. Assim, eles puderam apresentar o certificado nos seus respectivos 

cursos. 

b) A inscrição e a participação de três acadêmicos no Congresso Internacional de 

Estudos da Linguagem (CIEL), promovido pela Universidade Estadual de Ponta 

Grossa. Os acadêmicos participaram de dois grupos de trabalho e foram 

apresentadas duas comunicações. Foi um evento de grande importância, os 

estudantes revelaram como se sentiram bem durante as apresentações. 

Após a participação no Congresso, recebemos o convite para publicarmos as 

comunicações em forma de capítulo de livro. Ao analisarem a proposta, os acadêmicos 

aceitaram sem hesitação e, após algumas instruções, eles escreveram sobre suas experiências. 

Como dito na seção anterior, o livro foi publicado no início de 2020, com certeza uma grande 

conquista e um passo para aqueles que pretendem continuar os estudos e ingressar no mestrado. 

Magalhães (2013, p. 55) nos explica que “a presença desses alunos na universidade 

coloca (ou deveria colocar) em xeque as concepções estereotipadas de deficiência que tendem 

a enfatizar os rótulos e implicam na reprodução de relações de poder presentes na sociedade”, 

 
54 Sistema Braille - Processo de leitura em relevo baseado no código militar denominado “escrita noturna”. 

Inventado em 1829, por Louis Braille, o sistema apresenta seis pontos em relevo, dispostos verticalmente em duas 

filas de três pontos cada. Os seis pontos formam sessenta e três combinações diferentes, as quais representam o 

alfabeto, números, sinais de pontuação, símbolos matemáticos, químicos, físicos e notas musicais (Franco; Dias, 

2005, p. 3). 
55 De acordo com Dantas (2014) a linguagem é fundamental para o desenvolvimento da pessoa cega, pois é ao 

mesmo tempo signo e olho. Por isso, ressaltamos a necessidade de realizar descrições de tudo que acontece à sua 

volta, as ações, as imagens, os objetos. As descrições podem ser feitas por pessoas, através da escrita em braile 

ou por programas de leitores de tela. 
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a autora ainda complementa que as universidades devem promover as adaptações curriculares 

e a construção de espaços formativos aos professores e estabelecer o diálogo desses professores 

“com - e sobre - seus alunos com deficiência” (Magalhães, 2013, p. 56). 

Sobre o assunto, Skliar reforça a importância da formação dos professores e explica 

Se continuarmos a formar professores que possuam somente um discurso racional 

acerca do outro, mas sem a experiência que é do/s outro/s, o panorama continuará 

obscuro e esses outros seguirão sendo pensados como “anormais”, que devem ser 

controlados por aquilo que “parecem ser” e, assim, corrigidos eternamente (Skliar, 

2006, p. 32, destaque do autor). 

Concordamos com o autor e percebemos a necessidade de conhecermos a realidade do 

outro, estabelecer conversas e reflexões em torno das suas necessidades e possibilidades, 

aprendendo em conjunto, aproximando-nos das experiências que são dos outros, mas que não 

devem reduzir este outro “na mesmice egocêntrica e hegemônica da educação” (Skliar, 2006, 

p. 33). 

Assim, as universidades que sempre foram reconhecidas como centros do saber, ao 

reconhecerem e se adaptarem a esta realidade plural, devem se transformar em centros do 

aprender.  
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RESUMO 

A disciplina de Intercompreensão em Línguas Românicas (ICLR), do Curso de Letras da 

UFPR, promove o contato entre várias línguas românicas utilizando conceitos base da 

Intercompreensão (IC). Pensando no desenvolvimento de estratégias relacionadas à IC, 

fizemos uma experiência com textos em catalão e romeno (línguas consideradas não 

hegemônicas) dentro das atividades da disciplina no ano de 2018. Aplicamos questionários que 

estabeleceram o perfil linguístico dos alunos e verificaram o uso de estratégias de compreensão 

de textos em língua estrangeira, de acordo com as competências desenvolvidas a partir da 

abordagem da ICLR. Perguntas abertas avaliaram a percepção dos alunos quanto ao seu 

desenvolvimento durante a disciplina. A partir da análise dos resultados, verificamos a 

importância do uso da IC como ferramenta para o ensino-aprendizado de novas línguas, 

principalmente envolvendo estratégias afetivas. Constatamos também a necessidade de 

repensar formas de avaliação da IC mais efetivas. 

RESUM  

L'assignatura d’Intercomprensió en Llengües Romàniques (ICLR), que s'ofereix al grau de 

Llengües Modernes de la UFPR promou el contacte entre vàries llengües romàniques 

mitjançant conceptes d’Intercomprensió (IC). Tot pensant al desenvolupament d’estratègies 

d’IC, dins l'edició de l'assignatura del 2018, es va fer un experiment amb dues llengües 

consideradas com a no hegemòniques: el català i el romanès. Així, es van aplicar qüestionaris 

per establir el perfil lingüístic dels estudiants i explorar l’ús d’estratègies de comprensió de 

textos en una llengua estrangera. Les preguntes obertes valoraren la percepció dels estudiants 

sobre el seu propi desenvolupament durant les classes. L’anàlisi dels qüestionaris comprovà la 

importància de l’ús de la IC com a eina per l’ensenyament i l’aprenentatge de noves llengües, 

posant el focus en les estratègies afectives. També constatàrem la necessitat de pensar formes 

d’avaluació de la IC més efectives. 

PALAVRAS-CHAVE: intercompreensão, estratégias de leitura, catalão, romeno. 

PARAULES CLAU: intercomprensiò, estratègies de lectura, catalã, romanès. 

1. Introdução 

A Intercompreensão (IC) está presente na Universidade Federal do Paraná desde 2009, 

inicialmente através de conferências e cursos de extensão. A partir de 2014 uma disciplina 

optativa foi incluída no Curso de Letras da UFPR, aberta a todas as habilitações (e mesmo 

outros cursos), com o objetivo de integrar o estudo das línguas românicas já presentes nos 

currículos, além de promover o contato dos os alunos com outras línguas românicas. A 

disciplina é ofertada semestralmente, sendo ministrada uma vez por semana durante 2 horas, 

totalizando 30 horas/aula ao fim do período. A disciplina de Intercompreensão em Línguas 

Românicas (ICLR) apresenta o conceito do termo, a origem e evolução das línguas românicas, 
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os projetos relacionados (Euro-mania, Galatea, Galapro, Miriadi, etc.), e introduz o estudo das 

línguas através da sensibilização dos alunos à leitura (e compreensão oral) no contexto da ICLR 

e suas estratégias de ensino e aprendizado (OLMO, 2018; OLMO & CUNHA, 2021). 

Uma das premissas da IC é que o aluno desenvolva competências que o levem à 

autonomia no aprendizado (CARLO et al., n.d.), e um meio para alcançá-la é o uso de 

estratégias geralmente classificadas em cognitivas, metacognitivas, e sócio-afetivas 

(O’MALLEY & CHAMOT, 1990), podendo ser diretas ou indiretas (OXFORD, 1990). 

Considerando o preceito de que estratégias podem ser ensinadas e, assim, alunos podem 

desenvolver um aprendizado mais efetivo (GRENFELL & MACARO, 2007), no ano de 2018, 

realizamos uma experiência em torno da aquisição e tomada de consciência do uso de 

estratégias de aprendizado dentro das atividades desenvolvidas durante as aulas da disciplina 

de ICRL. As línguas que receberam destaque foram galego, espanhol, catalão, francês, ocitano, 

italiano e romeno. Dentre estas, foram escolhidas o catalão e o romeno para o trabalho mais 

focado em estratégias de compreensão escrita em língua estrangeira, por estarem entre as 

menos conhecidas entre os alunos.  

2. Desenvolvimento de atividades 

2.1. Questionários 

Foram elaborados três questionários para os alunos: o primeiro, com perguntas para 

estabelecer o perfil linguístico e percurso de formação dos matriculados no curso, foi aplicado 

no início do curso. Os outros dois questionários estavam relacionados ao uso de estratégias de 

aprendizado em compreensão de textos em língua estrangeira, adaptados a partir do SILL 

(Strategy Inventory for Language Learning), desenvolvido por Oxford (1991), de acordo com 

as competências pretendidas a partir da abordagem da IC, descritas nos documentos elaborados 

por Candelier et al. (2009) e Carlo et al. (n.d.). (Cadre de Référence pour les approches 

plurielles des Langues et des Cultures - CARAP, e Référentiel de compétences de 

communication plurilingue en intercompréhension - REFIC, respectivamente). Estes 

questionários eram compostos de 26 afirmações a serem assinaladas de 1 a 5 (quanto mais perto 

de 5, melhor o uso de estratégias de aprendizado) e foram aplicados no momento da leitura dos 

textos nas línguas selecionadas. Antes das questões referentes às estratégias, havia também 

algumas questões abertas relativas ao procedimento de leitura (descrição do percurso de leitura, 

e menção dos fatores que ajudaram ou que dificultaram a compreensão do texto). Ao fim do 

último questionário, também foram incluídas questões abertas para verificar a percepção dos 

alunos quanto ao desenvolvimento individual de compreensão durante a disciplina. As questões 

foram as seguintes: 

1. Depois de conhecer as estratégias de intercompreensão, você está mais atento(a) à 

maneira como lê/compreende o texto em língua estrangeira (LE)? 

2. Você está consciente das ferramentas que pode usar? Usa-as mais que antes? 

3. As estratégias de intercompreensão ajudaram a melhorar a sua leitura de textos em LE? 

4. As estratégias de intercompreensão podem ajudar no ensino/aprendizado de línguas? 
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Como o curso é aberto a todas as habilitações ofertadas e os alunos podem ter diferentes 

percursos e níveis de conhecimento nas línguas trabalhadas, o primeiro desses questionários 

foi aplicado para identificar o uso de estratégias por cada aluno; com o segundo e terceiro 

questionários procurou-se verificar se houve uma diferença quanto ao uso das estratégias do 

início ao final do curso. 

2.2. Atividades de leitura e compreensão 

Os textos descritivos em catalão e romeno foram “Odies el coriandre? Culpa dels teus 

gens”56 e “Povestea românului care a sculptat capul statuii lui Isus din Rio de Janeiro”57. A 

escolha levou em conta a temática, próxima à realidade e interesse dos alunos, a facilidade de 

leitura, com palavras quase cognatas, a facilidade de inferências pelo contexto, e a 

interculturalidade. Em cada ocasião, a análise do texto foi feita apenas após a leitura individual 

e preenchimento do questionário para que não influísse nas respostas. 

A primeira etapa foi aplicada em uma das primeiras aulas, juntamente com a apresentação 

do catalão (língua ainda desconhecida pelos alunos). Os alunos foram apresentados à história 

da língua e em seguida foi pedido para que lessem o texto na língua alvo e então respondessem 

ao questionário. Antes da leitura, fizemos conjuntamente a tradução do título do texto e 

levantamento de suposições acerca do tema, para que isso não se tornasse um entrave para a 

leitura. A partir deste texto, foram introduzidas as primeiras estratégias de IC, através da 

apresentação das 7 peneiras (MEISSNER, KLEIN & STEGMANN, 2004). O segundo 

questionário foi aplicado já ao final do curso, após terem sido apresentadas outras línguas 

românicas e trabalhadas as estratégias de IC. Foi entregue o texto em romeno para leitura (desta 

vez acompanhado com áudio) juntamente com o questionário, e então fizemos um exercício de 

tradução para o português. Os alunos se dividiram em pares, e cada dupla ficou responsável 

pela tradução de um parágrafo. 

3. Resultados e discussão 

No semestre em questão, 22 alunos estavam matriculados na disciplina. Destes, 21 

responderam o primeiro questionário, 17 responderam o segundo, 16 o terceiro, e 15 

responderam todos os questionários. 

Como esperado, com o primeiro questionário verificou-se a heterogeneidade dos alunos, 

incluindo habilitação simples em português (7 alunos), italiano, espanhol, inglês, polonês, 

francês e alemão, além de um aluno formado em História, que cursou ICLR como disciplina 

isolada. Dentre as línguas conhecidas pelos alunos, de um total de 15, o inglês foi a mais citada, 

seguida do espanhol, francês, e com italiano e latim empatados em quarto lugar. Interessante 

notar que um aluno, mesmo tendo cursado a disciplina de Língua e Cultura Galega, não a 

incluiu como parte das línguas conhecidas, provavelmente devido ao conceito enraizado de que 

conhecer uma língua significa dominar as quatro competências (ler, escrever, escutar e falar). 

O português foi incluído na lista das línguas conhecidas por apenas um aluno, o que poderia 

 
56 Disponível em: https://www.elperiodico.cat/ca/ciencia/20180703/odio-coriandre-explicacio-genetica-6921230 

57 Disponível em: https://www.rfi.ro/cultura-106558-pagina-de-istorie-povestea-roman-sculptat-isus-rio 

https://www.elperiodico.cat/ca/ciencia/20180703/odio-coriandre-explicacio-genetica-6921230
https://www.rfi.ro/cultura-106558-pagina-de-istorie-povestea-roman-sculptat-isus-rio


SILVA, R. C. & Degache, C. (Ed.) (2022). Atas do II Congresso Internacional DIPROling2019: Línguas em 

trânsito: desafios e perspectivas para professores e formadores – II Colóquio Ensino de Línguas Estrangeiras 

em Contexto Universitário. Centro de Ensino de Línguas (CEL) Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) Campinas, 29, 30, 31 de outubro de 2019. 

 

122 

evidenciar a dissociação que geralmente se faz entre uma outra língua estudada e a língua 

materna, com a ideia de que não se deve usar o conhecimento da própria língua durante a 

aquisição de uma nova. Poucos alunos tinham conhecimento maior relacionado às línguas 

românicas além de que possuem origem e léxico em comum. O principal motivo para a 

matrícula na disciplina foi o interesse em línguas românicas, e em aumentar o conhecimento 

na área; mas também foram citadas a contribuição como complemento à formação na 

habilitação (português), e a aplicação de IC no ensino de LE. 

Devido às diferentes habilitações e percursos linguísticos dos alunos, houve grande 

variedade nas respostas às questões de uso de estratégias de aprendizado. A média geral de 

pontos para os dois questionários foi de 3,4, indicando um uso moderado de estratégias de 

compreensão escrita. As estratégias menos usadas foram: 

1. descubro o significado de uma palavra dividindo-a em partes que eu compreenda; 

2. tento identificar palavras quanto a sua função gramatical; 

3. tento identificar a estrutura sintática das sentenças; 

4. apoio-me em marcas gráficas. 

 Já as mais usadas foram as seguintes: 

1. busco palavras do português ou de outra língua que conheço que sejam parecidas a novas 

palavras no texto; 

2. tento entender o que leio sem traduzir palavra por palavra; 

3. tento adivinhar o significado de uma palavra desconhecida pelo seu contexto; 

4. observo imagens e outros elementos extratextuais para ajudar na compreensão do texto; 

5. tento entender o texto usando outros conhecimentos que possuo; 

6. tento utilizar a proximidade das línguas a meu favor; 

7. tento compreender um texto da mesma forma que faço na minha língua; 

8. tento entender uma palavra por sua correspondência grafo-fonética com outras línguas; 

9. tento evitar pensar se a LE é fácil/difícil 

As estratégias apontadas como mais usadas estão relacionadas ao conhecimento prévio, 

às semelhanças entre línguas e estratégias usadas na própria língua, de tipo metacognitivo, que 

em geral são também aquelas mais empregadas por alunos com melhor desempenho em LE 

(OXFORD, LEUNG & KIM, 2004).  

Não foi possível observar uma diferença no uso de estratégias entre o início e o fim do 

curso por parte dos alunos. Muitos continuaram com a mesma média, enquanto para alguns 

houve uma pequena melhora ou até piora dos resultados. Uma hipótese para esse resultado 

pode ser o uso de textos em diferentes línguas, e as dificuldades ou facilidades encontradas 

durante a leitura podem ter de alguma forma alterado a percepção própria de uso das estratégias. 

Oxford, Leung e Kim (2004) relatam que a resposta ao questionário quanto ao uso de 

estratégias pode diferir quando os alunos são apresentados a textos com maior ou menor 

dificuldade de compreensão. Para os autores, outro fator que influencia no uso das estratégias 

de acordo com a dificuldade é a maior ou menor capacidade do aluno em ler um texto em LE, 

porém isso não pôde ser avaliado em nosso estudo.  
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Vale salientar que o trabalho com diferentes línguas foi feito porque o objetivo era avaliar 

as estratégias usadas pelos alunos quando se deparam pela primeira vez com um texto em uma 

língua nova. Um fator que pode ter influenciado em um menor desempenho em relação às 

estratégias no segundo questionário é a crença de que o romeno é uma língua muito diferente 

e, consequentemente, mais difícil. 

Outro ponto a considerar é a estrutura e o objetivo da disciplina, que tem a finalidade de 

apresentar algumas línguas românicas e algumas estratégias relacionadas à IC, porém sem 

aprofundar a questão do uso de estratégias. 

Um trabalho mais aprofundado de apresentação e reflexão sobre as estratégias 

provavelmente resultaria numa tomada de consciência do seu uso maior por parte dos alunos, 

e em notas mais altas no segundo questionário. É o que mostrou o estudo de Khezrlou (2012), 

em que o treinamento e conscientização de estratégias de aprendizado com alunos de LE se 

mostraram positivos no melhoramento da leitura e compreensão de textos quando comparado 

com alunos para quem apenas foram apresentadas estratégias. Muitos alunos podem também 

usar algumas estratégias de forma inconsciente ou automática, não mais configurando-as como 

estratégias (COHEN, 1998, como citado em OXFORD, LEUNG & KIM, 2004) e podendo não 

marcá-las quando respondem o questionário. É o que foi observado após o trabalho com o texto 

em catalão, e a apresentação da estratégia das 7 peneiras, quando alguns alunos comentaram 

terem anotado nas suas respostas um baixo uso de certas estratégias, porém, na verdade, as 

usam mais frequentemente, apenas não tinham consciência disso.  

Apesar disso, pudemos observar uma pequena elevação no uso de algumas estratégias, 

como na questão “eu descubro o significado de uma palavra dividindo-a em partes que eu 

compreenda”; no primeiro questionário ela teve maior número de respostas entre 1 e 2 (nunca 

ou quase nunca usa, e normalmente não usa), e ninguém assinalou a opção 5 (sempre usa); já 

no segundo questionário, houve uma mudança de respostas para 4 e 5 (normalmente usa, e 

sempre usa). As estratégias “eu primeiro faço uma leitura rápida e depois releio com cuidado”, 

“eu tento adivinhar o significado de uma palavra desconhecida pelo seu contexto”, e “eu tento 

identificar a estrutura sintática da sentença” também mostraram um maior uso no fim do curso. 

Mesmo com resultados inconclusivos, a aplicação do questionário pode ser considerada 

interessante como forma de diagnóstico dos alunos e das aulas, e mostra pontos a serem 

trabalhados para se ter um melhor aproveitamento do conteúdo, e indicar que estratégias de 

aprendizado precisam ser mais evidenciadas em cada turma para visando uma melhora efetiva 

na leitura e compreensão de textos. 

Além dos questionários, a observação do comportamento dos alunos em aula e as 

questões abertas que as acompanharam se mostraram de grande valia para uma melhor 

avaliação do curso e da percepção dos alunos quanto ao uso de estratégias.  

No quadro 1 listamos os principais pontos que dificultaram ou ajudaram durante a leitura 

do texto. 
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Quadro 1 - Respostas às questões sobre o que dificultou e o que ajudou durante a leitura 

dos textos trabalhados em aula. 

Leitura e compreensão do texto 

 Texto 1 (Catalão) Texto 2 (Romeno) 

O que ajudou ✔ palavras semelhantes 

✔ tradução prévia do título 

✔ imagem 

✔ identificar o meio de publicação 

✔ contexto 

✔ imaginar pronúncia 

✔ identificar estrutura gramatical 

✔ evitar a tradução palavra por 

palavra 

✔ persistência em ler até o final 

✔ palavras comuns 

✔ tema 

✔ imagens 

✔ identificar o meio de publicação 

✔ identificar nomes próprios 

✔ conhecimento de mundo 

✔ termos técnicos 

✔ datas 

✔ progressão (estrutura) do texto 

✔ morfologia (identificação de 

afixos) 

✔ técnicas de IC 

O que dificultou ✔ palavras diferentes 

✔ não ter contato anterior com o 

idioma 

✔ falsos cognatos 

✔ termos técnicos 

✔ sem muitas dificuldades 

✔ insegurança 

✔ palavras diferentes 

✔ não ter contato anterior com o 

idioma 

✔ diferença de grafia 

✔ tempo para leitura 

Para os dois textos, o que mais ajudou na compreensão foram as palavras semelhantes. 

No caso do catalão, a tradução prévia do título foi importante, assim como a persistência em 

ler o texto até o final (uma amostra da importância e necessidade do desenvolvimento de 

estratégias afetivas para a leitura e compreensão). A ansiedade é um fator que pode prejudicar 

o desempenho do aluno, e saber controlar as emoções contribui para uma melhor compreensão 

leitora. Mesmo que nos dois questionários apareçam vários fatores que auxiliaram na 

compreensão, é no segundo que há a repetição de alguns itens por várias pessoas. Esse fato 

pode mostrar como os alunos já começaram a internalizar e utilizar algumas estratégias a favor 

deles, o que é evidenciado pela citação de “técnicas de IC”. Alguns dos pontos que apareceram 

repetidamente no segundo questionário e não apareceram ou foram citados apenas uma vez no 

primeiro (tema, fotos, e identificar meio de publicação) são relevantes na compreensão de 

textos que às vezes não é dada a devida importância durante a leitura. Outro ponto a ser 

destacado é a percepção de que o conhecimento de mundo pode e deve ser usado para facilitar 

a compreensão. 
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As dificuldades se baseiam principalmente na presença de palavras diferentes, e não ter 

contato anterior com o idioma. Durante a leitura do texto em catalão três pessoas afirmaram 

não ter muitas dificuldades, provavelmente pela maior proximidade ao português e/ou o 

espanhol. Um aluno não preencheu a questão sobre dificuldades no texto em romeno, levando-

nos a crer que não teve dificuldades para a leitura. Novamente as estratégias afetivas se 

mostraram importantes, uma vez que a insegurança foi citada como um entrave à compreensão 

no primeiro texto; no segundo, não houve comentários do tipo pois esse fator possivelmente já 

havia sido superado durante as aulas e atividades com outras línguas. 

É interessante notar que a citação a “termos técnicos” aparece nos dois textos, porém em 

momentos distintos: no primeiro, esses termos aparecem como fator que dificultou a 

compreensão, já no segundo, os termos se tornam facilitadores. 

Entretanto, o desenvolvimento dos alunos ao fim do curso ficou mais evidente nas 

questões finais no último questionário no qual foram unânimes em afirmar que estão mais 

atentos durante a leitura e compreensão de textos em LE e mais conscientes quanto ao uso das 

ferramentas/estratégias de IC.  

Alguns comentários relevantes revelam  a tentativa de ir além das semelhanças mais 

evidentes e prestar mais atenção na estrutura sintática e morfológica das línguas, a abertura a 

outras línguas desconhecidas e maior paciência e interesse durante a leitura em LE 

(desconhecida ou pouco conhecida). Avaliaram também que, após serem apresentados à IC, os 

textos em LE se tornaram mais facilmente compreensíveis e a leitura se tornou mais organizada 

e ágil. Dizem ter maior atenção durante a leitura de texto em LE e maior utilização de 

estratégias relacionadas à IC. Vários deles relataram ter mais paciência e menos 

ansiedade/medo ao encarar um texto em LE e até uma busca mais ativa em textos de outras 

línguas. Alguns comentários como “dificuldade em internalizar” e “necessidade de prática 

frequente para o uso efetivo” indicam a demanda de um trabalho mais focado nas estratégias 

durante o curso - o que talvez não seja possível nessa disciplina em específico, por sua 

abordagem mais abrangente sobre a IC. 

Quanto à percepção da IC como uma ferramenta a ser utilizada no ensino e aprendizado 

de LEs, várias respostas indicaram que as estratégias de IC são uma boa ferramenta para o 

ensino e aprendizado de LEs, principalmente por eliminar a sensação de distância entre as 

línguas, aumentar a autoestima, e valorizar os conhecimentos prévios individuais. Outra 

observação interessante feita é que a IC pode auxiliar o aprendizado da própria língua. 

Embora os comentários mais ressaltados estejam relacionados ao aspecto da relação 

afetiva com as LEs, como a superação do medo, e menor ansiedade, quando questionados em 

sala sobre a dificuldade/complexidade em completar as tarefas propostas, os alunos tendiam a 

focar mais os obstáculos do que no próprio desempenho, que era sempre melhor do que 

acreditavam ter sido. Muitas vezes observamos melhor desempenho entre os alunos que diziam 

que as atividades eram difíceis do que entre os que tinham menor resistência a realizar as 

atividades. Isso mostra que algumas barreiras ainda não foram superadas e que o filtro afetivo 

e a crença na dificuldade em encarar uma nova língua podem ser mais trabalhados durante as 

aulas. 
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4. Considerações finais 

O ensino de LE com abordagem voltada à IC mostrou-se efetivo para a tomada de 

consciência da existência de estratégias de aprendizado, e que elas podem ser usadas de forma 

mais sistemática para auxiliar o aprendizado de LE. 

O comentário de uma aluna que diz: “percebi que sou capaz de compreender muito mais 

do que acreditava e em muito mais línguas” reflete um pouco o potencial do uso de ferramentas 

de IC como apoio para o ensino de LE. 

Mesmo sem haver diferença entre o uso de estratégias no início e no final do curso, pelas 

respostas às questões abertas pudemos perceber a importância do papel da IC nas estratégias 

afetivas, através da valorização do conhecimento prévio de cada um, e a superação do medo ao 

encarar uma língua nova, ou pouco conhecida, e até mesmo da crença que algumas pessoas 

têm de que possuem dificuldade para aprender outras línguas. 

Alguns comentários como a IC ter gerado um maior interesse em outras línguas é um 

ponto importante a se destacar, pois isso leva consequentemente a uma abertura e aceitação do 

outro, muito necessário em um mundo onde temos que conviver cada vez mais com diferenças 

tanto linguísticas como culturais. Isso vai de acordo com um dos aspectos da IC, segundo 

Bonvino, Fiorenza & Velásquez (2018) em que: 

a IC propõe acesso rápido a grupos de línguas, promove o plurilinguismo e preserva 

o multilinguismo. É uma abordagem que é particularmente adequada a contextos 

multilingues onde existam políticas linguísticas que visam promover línguas 

presentes no território, incluindo línguas minoritárias que geralmente não são 

estudadas (tradução dos autores). 

No mesmo sentido estão os comentários de que foram eliminados preconceitos em 

relação a outras línguas ou abordagens de ensino (“antes eu tinha preconceito com áudio porque 

achava que ia mais atrapalhar do que ajudar, mas agora percebo o quanto isso é besteira”). 

Nos questionários de estratégias não foi possível perceber diferenças entre o início e o 

fim do curso, mas nas respostas abertas os alunos relataram terem se tornado mais conscientes 

em relação às estratégias de leitura em LE, mesmo que para isso seja necessário mais prática. 

Segundo os alunos, o ensino de LE com base na IC torna o aprendizado mais ágil e incentiva 

o aluno a continuar aprendendo. 

Mostra-se necessária a elaboração de uma forma efetiva de avaliação do ensino através 

da IC, tanto para avaliar a eficiência da abordagem no ensino, como para que os alunos 

consigam perceber a própria evolução, como tem por objetivo o projeto EVAL-IC58. 

Levando isso em conta, poderia ser considerada a possibilidade de se desenvolver um 

curso de leitura em IC com foco nas estratégias, na forma de curso de extensão, como 

complemento à disciplina de ICLR. 

  

 
58 Disponível em: http://evalic.eu 

http://evalic.eu/
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Anexo 

Destacamos aqui alguns dos comentários mais interessantes nas respostas abertas do 

questionário ao final do curso. 

Questão 1 - Depois de conhecer as estratégias de intercompreensão, você está mais 

atento(a) à maneira como lê/compreende o texto em LE? 

“Apesar de já usar uma ou outra estratégia de forma não tão consciente, saber das ferramentas 

me fez usá-las muito mais” 

“Aprendi durante a disciplina que atentar-se para a estrutura sintática e observar morfemas, 

sufixos e radicais podem auxiliar a leitura.” 

“Antes eu não tentava ler textos de idiomas que eu não sabia, agora eu percebi que pela 

proximidade dos idiomas conseguimos entender várias palavras.” 

“Antes das atividades propostas e experienciadas na disciplina não tinha muito interesse em 

compreender e entender outras línguas. As estratégias e direcionamentos para este tipo de 

atividade foram motivadoras e me dei conta que não é tão difícil como imaginava.” 

“Acho que eu tentava aplicar as estratégias antes quando eu lia um texto em inglês (minha 

habilitação) que é a língua estrangeira que estou mais familiarizada, mas sequer tinha tentado 

compreender outra LE sem ter estudado. Agora tomei consciência que posso fazer isso em 

outras línguas.” 

“Antes se me aparecia um texto em francês ou italiano eu nem me esforçava, agora vejo que é 

possível compreender a ideia geral.” 

“Sim, sempre penso nas sete peneiras quando encontro uma língua estrangeira, mesmo que não 

seja uma românica.” 

 

Questão 2 – Você está consciente das ferramentas que pode usar? Usa-as mais que antes? 

“Acho que antes eu tinha preconceito com áudio porque eu achava que era mais atrapalhar que 

ajudar, mas agora percebo o quanto isso é besteira.” 

“Antes eu não sei como fazia para compreender e também tenho a sensação que me expunha 

menos a situações em que precisava dessa IC. Hoje eu consigo compreender e saber de onde 

vem a referência, a qual língua se assemelha e etc.” 

“Já é possível fazer um trabalho mais consciente na hora de fazer um trabalho de tradução de 

tradução/compreensão.” 
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Questão 3 - As estratégias de intercompreensão ajudaram a melhorar a sua leitura de 

textos em LE? 

“Ajudaram muito. Desde o primeiro dia de aula procuro captar o conteúdo com mais cuidado. 

Antes, por conta do medo e a dificuldade em aprendizado, principalmente com o inglês, 

acabava me limitando a não iniciar a leitura achando que não iria compreender o assunto” 

“Apesar de minhas dificuldades em relação às línguas estrangeiras, acredito que os 

procedimentos de IC foram importantes para que eu transpusesse algumas barreiras que eu 

mesma colocava ao ponto de usá-las como desculpa para não ler textos em outros idiomas.” 

“Sim, primeiramente perdia a paciência e não concluía a leitura.” 

“As atividades propostas na sua maioria podem ser utilizadas em outros ambientes que não 

acadêmicos somente.” 

“Não só em leitura como também vendo filmes.” 

“Sim, em especial por nos apresentar uma estrutura lógica que pode ser repetida em vários 

textos.” 

“Hoje eu busco cada vez mais textos que não sejam em LM, pois me sinto mais segura. Percebi 

que parei de pular as citações em LE que aparecem nos textos teóricos.” 

“Percebi que sou capaz de compreender muito mais do que acreditava e em muito mais línguas” 

 

Questão 4 - As estratégias de intercompreensão podem ajudar no ensino/aprendizado de 

línguas? 

“Ter as estratégias em mãos pode ajudar a não ver a outra língua como algo muito 

distante/difícil de acessar” 

“Por experiência própria, posso dizer que tais estratégias auxiliam no aprendizado, além de 

ajudar o aluno a realizar a leitura mesmo que não vá compreender todas as palavras, mas o todo 

sim.” 

“Sim, pois você parte do que já conhece para tentar descobrir o significado de outras palavras.” 

“As familiaridades com as diversas línguas sempre podem desenvolver o aprendizado até 

mesmo da nossa própria língua.” 

“Sim, inclusive vou estudar mais atentamente para auxiliar no ensino de inglês nas aulas que 

dou/darei. Principalmente para criar essa confiança nos alunos para que eles possam ler mais 

em LE, mesmo nos níveis mais básicos.” 

“Principalmente em níveis iniciais como uma maneira de aumentar a autoestima dos alunos.” 

“Acredito que a partir das estratégias é possível ter um ensino/aprendizado muito mais efetivo 

e rápido.”  



SILVA, R. C. & Degache, C. (Ed.) (2022). Atas do II Congresso Internacional DIPROling2019: Línguas em 

trânsito: desafios e perspectivas para professores e formadores – II Colóquio Ensino de Línguas Estrangeiras 

em Contexto Universitário. Centro de Ensino de Línguas (CEL) Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) Campinas, 29, 30, 31 de outubro de 2019. 

 

130 

Estratégias de inter(IN)compreensão na oralidade: sguardi incrociati 

Selma Alas Martins1, Sandra Garbarino2 

(1) UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, selmaalas@gmail.com 

(2) Université Lumière Lyon 2, sandra.garbarino@univ-lyon2.fr 

RESUMO  

Considerando que em meio educacional, na maioria das vezes a proposta de atividade 

plurilíngue em intercompreensão é aplicada em contexto linguístico conhecido do professor 

e/ou pesquisador é objetivo deste estudo apresentar um olhar crítico, desestruturante sobre o 

meu próprio fazer pedagógico durante a aplicação de uma atividade intercompreensiva em 

contexto em que o professor não domina a língua dos alunos e vice-versa, assim como 

apresentar algumas estratégias de construção de sentido (Anderson, 1995; Caddéo & Jamet, 

2013), de mediação (CECR,2018), como também algumas barreiras cognitivas e emocionais 

observadas durante a realização da atividade plurilíngue. Apesar de se tratar de um estudo 

autoetnográfico (Ellis & Bochner,2000), contamos com o olhar externo, da professora-

pesquisadora que acompanhou o trabalho de aplicação. Os resultados apontam, entre outros, a 

necessidade de se modificar os discursos utilizados nas formações para a intercompreensão, 

em que, geralmente, procuramos minimizar as dificuldades encontradas na aplicação desse tipo 

de trabalho. 

RÉSUMÉ  

Sachant que dans l’environnement éducatif, la plupart du temps, la proposition d’activité 

plurilingue en intercompréhension est menée dans un contexte linguistique connu de 

l’enseignant et/ou du chercheur, l'objectif de cette étude est de présenter un regard critique et 

déstructurant sur ma propre pratique pédagogique lors de la mise en oeuvre d’une activité 

intercompréhensive dans un contexte où, ni enseignant, ni élèves maîtrisaient la langue de 

l’autre, mais aussi de présenter quelques stratégies de construction du sens (Anderson, 1995 ; 

Caddéo & Jamet, 2003), de médiation (CECR, 2018) et quelques barrières cognitives et 

émotionnelles observées lors de l'exécution de l’activité plurilingue. Bien qu’il s’agisse d’une 

étude autoethnographique (Ellis & Bochner,2000) nous comptons sur le regard externe de 

l'enseignante-chercheuse qui a accompagné le travail d’application. Les résultats soulignent, 

parmi d’autres, la nécessité de modifier les discours utilisés dans la formation à 

l’intercompréhension, dans laquelle, généralement, nous essayons de minimiser les difficultés 

rencontrées dans l’application de ce type de travail. 

PALAVRAS-CHAVE: Estratégias, Intercompreensão, Oralidade, Estudo autoetnográfico, 

Formação para a intercompreensão. 

MOTS-CLÉS: Stratégies, Intercompréhension, Oralité, Etude autoethnographique, Formation 

à l’intercompréhension. 

A intercompreensão é um recurso de comunicação que consiste em falar na própria língua 

materna ou em outra língua que se domina, com um locutor de outra língua, que compreende 

e responde em sua própria língua materna ou outra que domina. Do ponto de vista de estratégia 

de aprendizagem, corresponde a que se privilegie o desenvolvimento de competências 

receptivas. 
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Muito embora a definição, mais comumente utilizada de intercompreensão se baseie na 

dimensão oral, a grande maioria dos estudos realizados sobre o tema, seja em pesquisa, 

formação ou aprendizagem, centram-se na compreensão escrita. 

Devemos reconhecer que o imediatismo que caracteriza a mensagem oral não é tarefa 

fácil, o que impulsiona, favorece e justifica a grande quantidade de trabalhos centrados na 

intercompreensão por escrito (CADDÉO ET JAMET, 2013) e pouca quantidade de estudos e 

práticas que foquem a intercompreensão em interações orais. 

Nas inúmeras formações realizadas no território potiguar, mas principalmente em Natal, 

pudemos também verificar que apesar do entusiasmo inicial dos professores, na alegria e 

satisfação da descoberta das línguas, a motivação é aumentada quando se trabalha a 

compreensão escrita e decai quando se trata de propor um trabalho centrado na compreensão 

oral. A ideia de que o professor deva dominar o objeto de seu ensino assusta os professores 

quando se trata de um trabalho com a IC. Pudemos observar algumas tentativas com a escrita, 

mas na oralidade raríssimas, mesmo considerando que a pronúncia representa uma passarela 

de uma língua a outra (Bonvino&Caddéo, 2008). 

Silva (2017) em pesquisa realizada com professores que já tinham tido formação em 

intercompreensão e com os alunos que haviam cursado a disciplina Intercompreensão de 

Línguas Românicas59 apontou como um dos entraves à expansão do trabalho com a abordagem 

intercompreensiva o fato de professores associarem o trabalho prático com a intercompreensão 

à obrigatoriedade de saber línguas estrangeiras. Constata que apesar do grande entusiasmo 

inicial de descoberta da IC, a multiplicação da IC, principal objetivo da formação, raramente 

acontece. O encantamento diminui quando se trata de colocar o aprendizado em prática em 

suas salas de aula. A proposta de desenvolver atividades a partir da temática intercompreensiva 

na oralidade gera ainda maior insegurança. 

Nas formações para e pela intercompreensão procuro insistir na importância da dimensão 

oral ao se trabalhar com a IC. Em geral proponho um trabalho combinado entre oralidade e 

escrita. Começamos pelo documento escrito para num segundo momento propor textos orais 

com a mesma temática e na mesma língua do documento escrito. Mesmo que essa técnica 

funcione para estimular e encorajar os professores em formação a mergulharem na 

compreensão oral, percebo muita insegurança e receio em ousar na intercompreensão oral. 

É certo que o trabalho com a escrita em que o conteúdo está sob nossos olhos, com tempo 

para refletir, de fazer idas e vindas no texto, dá mais confiança. Na oralidade fica mais difícil 

fazer inferências e lidar com os parâmetros que intervêm na escuta, compreensão oral. 

Refletindo sobre as formações que faço, percebo que por vezes pareço minimizar essa 

dificuldade e digo, por exemplo, que: não há mistério em se trabalhar a IC; insisto que somos 

capazes de compreender, também na oralidade, outras línguas mesmo que não as tenhamos 

estudados anteriormente; que em situação de comunicação real, a intercompreensão funciona 

etc. Insisto que o fato de todos- professores e alunos- falarmos a língua portuguesa, trabalhar a 

 
59Disciplina complementar da grade curricular do Curso de Letras - UFRN - desde 2010. 
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intercompreensão em contexto potiguar, onde há poucos alunos estrangeiros na sala, não 

deveria provocar tanta resistência por parte deles professores, em formação da IC. 

Realmente, em meio educacional, na maioria das vezes a proposta de atividade 

plurilíngue em intercompreensão é aplicada em contexto linguístico conhecido do professor 

e/ou pesquisador, o que não podemos dizer que seja um trabalho simples, mas o desafio é 

contornado quando todos, ou quase todos, têm a mesma língua materna. Foi com base nessas 

reflexões e no discurso que utilizo durante as formações que surgiu o interesse em conhecer 

como ocorrem as interações, como são feitas as instruções das atividades em intercompreensão 

quando professor e aprendizes, não falam a mesma língua, nem têm uma língua passarela. 

Assim surgiu a ideia de fazer esse estudo a fim de procurar compreender como é feita a 

mediação quando o professor não fala a língua dos alunos e vice-versa e nem possuem uma 

língua passarela, assim como perceber as estratégias de inter (IN) compreensão orais mais 

utilizadas para comunicar em tal situação. Com a intenção de responder a essas questões e me 

desafiar, apresentei a intercompreensão em uma turma de crianças italianas. Eu não falo 

italiano, nem as crianças falavam português ou qualquer outra língua estrangeira que pudesse 

servir de língua passarela. Essa situação inusitada teve como escopo principal me desafiar. 

O objetivo principal era o de provocar minha desestruturação, minha 

autodesestabilização a fim desencadear uma reflexão sobre minha atuação durante os cursos de 

formação em IC de, por conseguinte, apresentar um novo olhar para o meu fazer pedagógico. 

Os objetivos operacionais desse estudo são: 

● Verificar as estratégias utilizadas pelo professor para fazer a mediação, dar as 

instruções das atividades, por exemplo, em situação de interação 

intercompreensiva; 

● Identificar algumas barreiras cognitivas e emocionais que podem impedir ou frear 

o trabalho entre as línguas.  

No plano de trabalho elaborado para a missão do Projeto DIPROlinguas60, na Université 

de Lyon 2, com acompanhamento da profa. Sandra Garbarino, inserimos realizar visita a 

escolas para apresentação da IC e intervenção em português. Fiz uma intervenção na École 

Élémentaire “Pierre Corneille” - experiência de sucesso, porém como falante de francês, não 

ficou difícil guiar as crianças em suas dúvidas com a língua portuguesa e problemas de 

compreensão. Sem dúvida, o desafio maior foi apresentar a intercompreensão para crianças 

italianas. 

  

 
60DIPROlinguas : Edital n°4/2017 do programa CAPES/COFECUB 

 Distância e proximidade entre português, francês e outras línguas: potencial da reflexão comparativa 

(DIPROlinguas), 88881.143160/2017-01- renovado para 2020-2021) coordenado pelo por Christian Degache e 

tendo as seguintes universidades parceiras: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Universidade Federal 

de Ouro Preto (UFOP) Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) Universidade de São Paulo (USP) Universidade Federal de Uberlândia (UFU) Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), Université de Grenoble Alpes e Université Lumière Lyon 2. 
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1. Il contesto 

Sviluppatasi nell’ambito della missione relativa al progetto DIPROlinguas, l’esperienza 

didattica della prof.ssa Selma Alas, veniva ad aggiungere un tassello ad un progetto di 

inserimento dell’intercomprensione in corso presso la scuola Dante Alighieri di Cassine, 

facente parte dell’Istituto Comprensivo “Norberto Bobbio”. Il progetto, iniziato nel dicembre 

2018 grazie ad un finanziamento PON (Piano Operativo Nazionale del Ministero 

dell’Istruzione) indirizzato alla scuola secondaria di primo grado, si intitolava 

“Intercomprendersi” ed aveva l’obiettivo primario di sensibilizzare all’intercomprensione 

romanza un pubblico di studenti delle classi seconde e terze della scuola media61. La missione 

della prof.ssa Alas permetteva di fatto di inserire un incontro con un locutore “nativo”, esperto 

di approcci plurali, in un’esperienza che aveva come obiettivo principale quello di lavorare 

sull’intercomprensione scritta in classe e in interazione online sulla piattaforma MIRIADI62. In 

questo contesto si è pensato di organizzare un incontro con gli studenti della scuola media e, 

approfittando della presenza della prof.ssa Alas, si è aggiunto un incontro con una classe quarta 

della scuola elementare– un gruppo di alunni che non aveva mai fatto intercomprensione. Il 

presente contributo nasce da questa seconda esperienza. 

Il gruppo di allievi della scuola elementare comprendeva 28 bambini, di cui pochi erano 

di origine straniera: 3 di origine marocchina, 2 di origine macedone e 1 con mamma di origine 

rumena. Tuttavia, molti dei bambini possono considerarsi plurilingue, poiché abituati a 

dialogare in dialetto (del Nord o del Sud) con i genitori, i nonni, o con altri membri della 

famiglia (un piccolo lavoro sulla biografia linguistica condotto in un’occasione successiva lo 

ha messo in luce). Tutti stavano studiando inglese dalla prima elementare ma, a parte i pochi 

studenti bilingue, la maggioranza non aveva ancora avuto esperienze di altre lingue straniere, 

in particolare di lingue lusofone. Pertanto, il contatto con questa lingua risultava assolutamente 

nuovo e senza precedenti. 

Come in tutte le esperienze di insegnamento e di intercomprensione in generale, ma in 

questo caso in particolare, lo scambio ha arricchito gli studenti e al contempo le insegnanti, 

permettendo di fatto di riflettere su un aspetto importante: l’utilizzo dell’intercomprensione 

non sono come disciplina da insegnare, ma come vera e propria modalità di comunicazione, 

quando gli studenti non conoscono la lingua dell’insegnante e l’insegnante conosce poco o per 

nulla la lingua degli allievi.  

2. A metodologia 

Essa pesquisa de enfoque qualitativo é do tipo autoetnográfico em que o próprio 

praticante reflexivo é o agente de sua prática. A autoetnografia na explicação de Ellis e Bochner 

(2000) permite o envolvimento do pesquisador, assim como a narrativa de seus pensamentos e 

suas opiniões reflexivas, diante do estudo em que está inserido; possibilita ao autor transpor 

para seu estudo todas essas experiências emocionais. 

 
61https://www.icbobbiorivaltab.edu.it/?q=articolo/intercomprensione  
62http://miriadi.net   

https://www.icbobbiorivaltab.edu.it/?q=articolo/intercomprensione
http://miriadi.net/


SILVA, R. C. & Degache, C. (Ed.) (2022). Atas do II Congresso Internacional DIPROling2019: Línguas em 

trânsito: desafios e perspectivas para professores e formadores – II Colóquio Ensino de Línguas Estrangeiras 

em Contexto Universitário. Centro de Ensino de Línguas (CEL) Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) Campinas, 29, 30, 31 de outubro de 2019. 

 

134 

Apesar de se tratar de um estudo autoetnográfico, autoreflexivo a professora Sandra 

apresenta sua contribuição, trazendo seu olhar atento sobre a aplicação, realizada na Itália, uma 

vez que teve participação ativa durante todo o processo: selecionando a escola, a turma e 

realizando os contatos necessários para a aplicação da atividade. 

Com o intuito de atingir os objetivos propostos, propusemos uma atividade plurilíngue 

na escola pública, supracitada, com crianças de 9-10 anos. A apresentação foi filmada pela 

professora Sandra Garbarino e para esse estudo foram feitos alguns recortes nas falas 

introdutórias (momento da quebra do gelo), que traremos para a discussão. 

Por meio da observação e análise dos filmes procuramos estudar e avaliar alguns 

problemas e dificuldades encontrados durante a atuação, assim como as estratégias empregadas 

em uma situação de inter(in)compreensão oral (Bovino, 2007; Jamet, 2007), caracterizada por 

uma certa ‘simetria’ entre os participantes: professor-pesquisador e aprendizes, uma vez que 

não tinham língua passarela para se comunicar. A expectativa era grande de ambos os lados, 

muito embora a minha posição enquanto adulta e professora, inclusive com prática na 

intercompreensão, era certamente menos desconfortável, por isso a palavra simetria aparece 

entre aspas. 

Após me apresentar, perguntei às crianças se elas conheciam o Brasil e o que sabiam 

sobre o País. O objetivo foi quebrar o gelo e permitir uma abertura maior para desenvolver a 

atividade plurilíngue, sobre futebol, assunto que estávamos certas, iria ser abordado pelas 

crianças. 

Os textos plurilingues selecionados para trabalhar com as crianças italianas tratavam da 

história do futebol e já tinham sido trabalhados com crianças brasileiras da mesma idade e 

francesas, da escola École Élémentaire “Pierre Corneille” em Lyon. 

Como dito, neste estudo nos deteremos, apenas, em algumas interações realizadas 

durante a conversa que antecedeu a apresentação da atividade plurilíngue. 

3. Estratégias 

Tanto nas interações orais como nas estratégias de compreensão escrita nota-se que a 

ancoragem de compreensão se faz, geralmente, no nível lexical. 

O fato de se tratar de interação oral em face a face, há elementos que podem favorecer a 

compreensão como gestos, mímicas, o contexto, etc. (CADDÉO, JAMET, 2013). Quando 

estamos frente a frente, ao perceber certa incompreensão do locutor podemos reformular a 

frase, repetir e, do mesmo modo, no caso de haver incompreensão, podemos solicitar ajuda no 

mesmo sentido. 

Apresentaremos, a seguir, algumas estratégias de (inter)-IN-compreensão utilizadas por 

mim nas interações síncronas com as crianças. Como categoria de análise, selecionamos: 

estratégias na produção oral; estratégias de escuta e gestão de problemas; mediação externa. 

3.1. Estratégias de intercompreensão na produção oral 

Relembrando que na interação intercompreensiva, cada um faz uso de sua língua materna 

ou outra de seu conhecimento o que corresponde dizer que as línguas de comunicação são 
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diferentes. Cientes que o sucesso da interação em intercompreensão depende muito do esforço 

do produtor, utilizamos a seguintes estratégias a fim de facilitar a compreensão: 

3.1.1. Uso de palavra na língua do outro 

Na busca por me fazer compreender, inseria palavras em italiano que ‘conhecia’. Essa 

estratégia foi muito utilizada na interação com as crianças.  

Para iniciar o contato e quebrar o gelo, perguntei às crianças:  

“Vocês conhecem o Brasil?” 

“Alguém conhece o Brasil?” 

Tendo obtido resposta negativa, digo: “Então vocês podem me fazer perguntas, domandi 

(pausa)... domandi??? sobre o Brasil.” 

Apesar de conhecer a palavra ‘domanda’ próxima do francês ‘demande’ (pergunta), 

hesitei por não estar certa de ter utilizado o plural corretamente “domandi” ou “domande”. 

Enfim, devo ter me feito entender, porém ‘domande’ seria o gramaticalmente correto. 

Diante do silêncio, a profa. Sandra que acompanhou e filmou o encontro, traduziu para o 

italiano minha questão. Quando as crianças dizem conhecer o futebol do Brasil, pergunto: Qual 

o país “vizinho ao Brasil- vicino- que também é bom em futebol?” Ao que uma criança 

responde “Argentina”. Parabenizo, dizendo “Muito bem!! Bravo!! O uso do ‘vicino‘(próximo, 

vizinho) ‘bravo’ teve como objetivo ajudar na compreensão. Apesar de se usar ‘bravo’ em 

português, para parabenizar, o uso nesse caso foi pensando em aproximar da compreensão em 

italiano, em que é utilizado para significar, como em português “muito bem, mas também ‘você 

é capaz’!  

3.1.2. Tradução  

A tradução oral foi utilizada a fim de ajudar na compreensão das crianças, como no 

exemplo abaixo: 

“Cosa si mangia in Brasile?” pergunta uma criança. 

Respondo: “O que se come no Brasil? Se come de tudo...”. 

Ora o recurso da tradução foi utilizado para mostrar às crianças, como se dizia a mesma 

coisa em português. Numa tentativa de ajudá-los a fixar algumas palavras em português. 

Quando uma criança afirma não conhecer ‘niente’, sobre o Brasil, respondo: “Niente”?? 

“Nada”?  

Outro responde ‘Calcio’ e traduzo: ‘futebol’, palavra, inclusive que aprendi ao fazer a 

seleção dos textos para a atividade plurilíngüe sobre futebol. 

3.1.3. Uso de gestos 

Ao fazer uma síntese do que conversamos sobre o Brasil: Pergunto:  

“O Brasil é um país pequeno ou grande?” (fazendo gesto, abrindo os braços), que 

fica na América?? (e aguardo a resposta das crianças) 
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“O Brasil fica ao lado (faço o gesto, juntando os dedos) da Itália? Na Europa?” 

“O Brasil é o melhor (faço o gesto de positivo) no futebol!” 

3.1.4. Reformulação  

“Dos países da América do Sul muitos falam espanhol.”  

“ Se fala espanhol, muito, na América do Sul.” 

Mostrando o globo que estava na sala, mostro a América do Sul e digo: 

“... são países que ficam na América do Sul e a maioria fala espanhol. No Brasil se 

fala português.” 

3.2. Estratégias de intercompreensão na escuta e gestão de problemas 

Ao observar minhas estratégias de escuta fiquei surpresa, pois notei que em vários 

momentos, não percebo que algumas crianças respondem à minha pergunta e não dou atenção 

a elas. Estratégia essa, que chamo de Apagamento do outro: 

Ao fazer a recapitulação da nossa conversa, retomo a pergunta:  

“Qual a língua que mais se fala na América do Sul?” 

Ao rever o áudio, ouço ‘spagnolo’ ‘spagnolo’ ‘spagnolo’ sempre no mesmo tom, um 

pouco baixo, o que dá a impressão de ser a voz da mesma criança que se manifestou. E 

respondo: “espanhol”, sem olhar para o lado de onde vem a voz. Provavelmente tenha dado a 

resposta por ter achado que ninguém sabia.  

Em outro momento em que todos falam ao mesmo tempo, ao invés de pedir para que 

cada um falasse devagar, repetisse o que havia dito, ignoro todos e dou atenção para o que disse 

algo que compreendi: Pergunto: “Quando tem neve, o que vocês fazem?” E retenho: “Battaglia 

di neve”, transparente em português. Valorizo a criança que deu resposta de compreensão mais 

rápida, para mim. No entanto, ao ouvir novamente o áudio, percebo que se tivesse pedido para 

eles repetirem teria compreendido e podido valorizar a compreensão de outras crianças, quando 

responderam: ‘pattinare’, ‘sciare’, palavras que na oralidade são muito próximas às do 

português: patinar e esquiar.  

3.2.1. Fonética – ritmo, volume da voz e articulação  

Por se tratar da fala de crianças, a fonética, a articulação, o ritmo e o volume da voz 

podem ter causado o não reconhecimento das palavras transparentes. A palavra não é percebida 

ou mal percebida (caso da ‘neve’). 

Eu digo: “No Brasil não tem neve”, as crianças repetem ‘neve’ com ritmo ou entonação 

diferente do português. Não compreendo de imediato, que a palavra é semelhante nas duas 

línguas. Pergunto:”Neve??” 

Anderson (1995) distingue três fases na construção do sentido: percepção, análise dos 

elementos sintáticos e interpretação. Roussel (2014) baseando-se nesse modelo aponta que no 

caso de uma comunicação oral (em segunda língua, mas isso se ajusta para a intercompreensão) 
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se a elaboração do sentido pára na fase de percepção (escuta) acontece de não haver 

reconhecimento de palavras que conhecemos, de ficar preso ao sentido de uma determinada 

palavra e/ou negligenciar o que vem em seguida.  

Essa seria a possível explicação para a não identificação da palavra ‘neve’, dita pelas 

crianças. Por ter havido vários ruídos- fonética – ritmo, volume da voz e articulação- percebo 

a palavra, repito (com a entonação do português), mas não infiro o sentido, negligenciando o 

contexto, pois conversávamos sobre o clima do Brasil e eu havia dito: “No Brasil, não tem 

neve”. 

Talvez, seja também a explicação para não ter conseguido compreender quando as 

crianças falam ‘scuola, scuola’ e não interajo, por não perceber o que diziam, no entanto temos 

a palavra semelhante ‘escola’, em português. 

3.2.2. Léxico opaco 

Houve momento de fazer falsa inferência lexical por conhecimento de outra palavra 

semelhante, na língua alvo: 

Pergunto para as crianças se elas têm mais alguma pergunta para me fazer sobre o Brasil. 

Ninguém se manifesta e temos, cinco segundos de pausa, no que a profa Sandra intervém 

perguntando:  

“Cosa possiamo ancora chiedere, alla mia amica Selma” 

“Chiedere??”, pergunto. 

“Chiedere”, responde a professora Sandra. 

Aplicando o modelo de Anderson (1995) percebo e faço uma imagem mental da palavra 

‘chiedere’, compreendo que se trata de uma pergunta (fase da análise sintática dos elementos 

da frase), mas não consigo fazer a interpretação e inferir o sentido correto do que ela quer dizer, 

por desconhecimento da palavra ‘chiedere’(perguntar). Acontece um bloqueio. Páro. Fico 

inquieta. Repito ‘chiedere’? 

Na verdade eu percebo a palavra ‘chiedere’ por ‘chiudere”(fechar) palavra existente no 

meu léxico mental. Penso na palavra ‘chiudere’e não vejo o sentido no contexto. Acho que a 

professora Sandra me pede para ‘fechar’, ‘concluir’, ‘parar a conversa’, ‘encerrar a atividade’. 

Nesse pensamento fico em silêncio, hesito e faço uma expressão desolada. 

Em se tratando de interação oral espontânea entre um adulto e crianças certamente, o 

aspecto fonético, prosódico, frequência acústica, variação na pronúncia (Caddéo&Jamet, 2013) 

foram elementos que muito contribuíram para que algumas interINcompreensões 

acontecessem. Pelo fato de as crianças não terem muito conhecimento de outras línguas, nem 

estarem habituadas a ter contato com estrangeiros, estarem frente a alguém que não falava sua 

língua, também deve ter constituído elemento desestruturante para elas. 

Mesmo que a situação tenha sido, por vezes, desestabilizante, minha experiência de 

adulta, e de professora de língua estrangeira e de intercompreensão- muito contribuíram para 

que eu conseguisse driblar alguns obstáculos, mesmo emocionais.  
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O fato de a professora Sandra ter acompanhado as atividades, mediando algumas 

interações, nos ajudou a gerir e superar algumas interINcompreensões. 

3.3 Mediazione esterna 

Uno degli aspetti più interessanti di questa esperienza risiede nel ricorso, per la prima 

volta nella nostra esperienza didattica, ad un’attività di mediazione da parte di una terza per 

permettere la cooperazione tra l’insegnante e gli studenti (CECR, Vol. Complementare, p.106). 

Generalmente, durante le lezioni di intercomprensione, l’insegnante conosce la lingua dei 

propri studenti, oppure conosce una lingua ponte che permette di entrare in comunicazione con 

loro. In questo caso, è stato talvolta necessario un intervento esterno per permettere il dialogo 

tra la docente lusofona e gli allievi. 

L’intervento di mediazione si colloca in quei momenti in cui la conversazione sembra 

non funzionare: il ritmo della frase della prof.ssa Selma Alas è talvolta molto rapido ed alcune 

parole da lei utilizzate risultano opache per un locutore italofono (ad es. “alguém”, “mais”, 

“pergunta”, “brincadeiras”, “falar”, “gostar”). In questi casi, l’azione di mediazione e 

scaffolding messa in atto prende due forme: o una riformulazione in portoghese, con una 

maggiore enfasi sulle parole e una scansione più marcata, o, più sovente,una traduzione delle 

domande in italiano, quando gli allievi sembrano non aver compreso per nulla le parole della 

collega o sembrano esitanti. In ogni caso, l'input all’origine dell’attività di mediazione non è 

mai una richiesta verbale diretta dei bambini (ex. non capisco...? puoi riformulare?) ma nasce 

a seguito dei silenzi degli sguardi interrogativi dei ragazzi. 

3.3.1 Rapidità del discorso  

Un primissimo momento di mediazione si ha all’inizio della presentazione, quando la 

prof.ssa Selma inizia un brainstorming sul Brasile. Il discorso in portoghese è rapido e gli 

allievi – per i quali questo è il primo contatto con un locutore lusofono – hanno sicuramente 

pochi appigli per comprendere la domanda. Per aiutare a far comprendere le sue intenzioni, la 

collega chiede, utilizzando il code-mixing: “domande sobre o Brasil?”. Ma ancora nessuna 

reazione. Provo ripetendo le parole precedenti della collega, (“conheçem o Brasil?”), 

scandendole con maggiore enfasi. Non ricevendo alcuna risposta, passo all’italiano: “Siete 

curiosi sul Brasile? Sì? E che curiosità avete sul Brasile? Cosa conoscete?” Questo primo 

intervento in italiano permette ai bambini di rompere il ghiaccio. 

3.3.2 Lessico opaco e gesti 

Un secondo esempio di necessità di mediazione avviene quando la prof.ssa Selma chiede 

cosa altro gli allievi conoscano del Brasile (“Então agora tem mais alguma coisa que querem 

saber do Brasil?”). Anche in questo caso la domanda è posta rapidamente e il lessico è 

altamente opaco. Per questi giovani locutori italofoni parole come “agora”, “mais”, “alguma”, 

“querem” sono di difficile comprensione. In quel caso intervengo chiedendo: “Non glielo 

chiedete cosa?...” e faccio segno con le mani ad indicare l’azione di mangiare.E i ragazzi 

chiedono “cosa si mangia in Brasile?” 
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3.3.3 Domanda inattesa 

Una terza azione di mediazione interviene quando la prof.ssa Selma, chiede di raccontarle 

qualcosa dell’Italia. Anche in questo caso la dizione in portoghese è un po’ rapida e la domanda 

(“O que você tem pra contar pra mim? O que você sabe da Italia?”) è forse difficile perché 

inattesa. Di conseguenza, chiedo ai bambini: “Cosa le raccontiamo dell’Italia? Cosa c’è?” 

Tuttavia, malgrado la traduzione, i bambini non rispondono. Forse la domanda è 

concettualmente difficile, troppo generale e vaga per questi bambini di 9 anni.  

3.3.4 Necessità di mediazione per l’insegnante...  

Un ulteriore momento di mediazione avviene quando la prof.ssa Selma chiede “Mais 

outra pergunta?”. Questo “mais” crea sicuramente interferenza con “mai” in italiano e confonde 

i bambini, che si voltano verso di me in cerca di aiuto. Pertanto aggiungo: “Cosa possiamo 

chiedere ancora alla mia amica Selma?” In questo caso, i bambini chiedono come siano le 

scuole in Brasile ma la parola “chiedere”, scambiata per “chiudere”da parte della prof.ssa 

Selma (vedi sopra), crea un momento di incomprensione. Nell’imbarazzo dell’incomprensione, 

la collega ignora la domanda dei bambini e ne pone altre... In questo caso, l’attività di 

mediazione avrebbe dovuto essere effettuata per aiutare la collega, ma sottovaluto la necessità 

di un intervento in questo senso e il dialogo viene interrotto, frustrando così la curiosità degli 

allievi. 

3.3.5 Traduzione e code mixing 

Un ultimo momento significativo si ha quando la prof.ssa Selma vede che i bambini 

tentano di ripetere quello che lei dice. In quel caso, l’intervento mira a sollecitare gli allievi a 

rispondere in italiano alle domande poste in portoghese. Intervengo chiedendo: “gostar in 

portoghese significa...?”. Un allievo risponde :“cosa mangiate”? E io preciso: “cosa vi piace”. 

Da questo momento i bambini rispondono tutti con molta enfasi, elencando numerosi alimenti 

e anche quando la collega chiede “o que mais gostam de mangiar...?” in questo caso il code 

mixing, aggiunto alla traduzione del verbo “gostar” precedente, permette alla prof.ssa Selma 

di avere una nuova raffica di risposte. 

Chiaramente, la ripetizione, il code mixing e l’uso dei gesti sono utili per aiutare la 

prosecuzione della conversazione orale e per permettere ai bambini di seguire il discorso. 

Forse, sarebbe stato utile utilizzare il supporto scritto, annotando alcune parole chiave opache 

alla lavagna, per semplificare la comprensione ed aiutare a sormontare gli ostacoli lessicali. 

Un’altra attività sottovalutata dalla sottoscritta è l’intervento di mediazione in favore della 

docente. Partendo dal principio che la collega è esperta di intercomprensione, non mi sono 

posta domande sulla sua comprensione dell’italiano, mentre sarebbe stato utile un intervento 

di scaffolding anche in direzione dell’insegnante. 

Quest’esperienza è globalmente molto interessante e ricca di spunti di riflessione: in 

un’epoca di grandi migrazioni come la nostra capita sovente di avere in aula allievi stranieri 

per i quali la lingua della scuola è totalmente sconosciuta. Per questo motivo esercitarsi ad 
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effettuare attività di mediazione per trasmettere informazioni specifiche e per facilitare la 

cooperazione (CECR,Vol.Complementare, p.109) all’interno del gruppo-classe diventa 

essenziale. Ogni insegnante dovrebbe essere formato all’interproduzione orale e non solo i 

docenti di lingue, in particolare nella scuola primaria e secondaria.  

4 Reflexões conclusivas 

Esse estudo, autoetnográfico, rejeita conclusões, resiste a fechamento, pois é concebido 

como algo relacional, processual e mutável. Teve como objetivo provocar uma auto-análise 

por meio da auto-observação a fim de apresentar um novo olhar para o meu fazer pedagógico 

e provocar uma reflexão sobre minha atuação durante os cursos de formação em 

intercompreensão. 

Até o presente momento, já havia praticado a intercompreensão oral com colegas 

intercompreendedores, sem encontrar muita dificuldade, pois grande parte domina a língua 

francesa, que constitui nossa língua passarela. No entanto, essa experiência de vivenciar a 

intercompreensão com falantes de língua que desconheço e que desconheciam a minha, foi 

inédita. 

Apesar dos conhecimentos e saberes adquiridos ao longo de mais de uma década 

dedicada aos estudos de intercompreensão ainda senti uma certa decepção, um sentimento de 

frustração, em face da incapacidade de compreender muita coisa. 

No entanto, ao rever o vídeo muitos desses sentimentos parecem estar camuflados. 

Pareço muito à vontade e espontânea com as crianças. 

Repensando o meu fazer pedagógico, percebo a necessidade de rever algumas frases que 

comumente repito aos formandos, em geral professores da rede pública: ‘não há necessidade 

de ser especialista em intercompreensão para se trabalhar essa proposta’; ‘não precisamos 

dominar muitos saberes para se trabalhar com a intercompreensão’; ‘o trabalho com a 

intercompreensão oral é possível e não tem mistério’ etc. 

Durante as formações devemos evitar dizer ‘o que pode ou não pode’, ‘deve ou não deve’, 

mas colocar os formandos em situação de ousar, primeiramente, observar, explorar, analisar, 

produzir, reformular, criar, enfim descobrir por si, com ajuda do formador, inclusive que esse 

último aguarde que os formandos solicitem ajuda. Mesmo que procurássemos centrar o curso 

no formando, na produção de sentido, mais do que na forma da língua, no trabalho com a 

intercompreensão, percebo a forte necessidade de falar, mostrar, guiar os formandos e estimulá-

los muito, encorajá-los a fim de validar a intercompreensão. 

Esse estudo auto-reflexivo pretende abrir novos e profícuos caminhos, para a melhoria 

da minha prática enquanto professora-formadora da IC, como também è senza dubbio 

importante per mostrare le difficoltà che prova un insegnante quando ha di fronte a sé, in classe, 

uno o più studenti stranieri e le possibilità offerte dalla pratica dell’intercomprensione e 

dall’uso di alcune strategie proprie di questo approccio. Nondimeno appare fondamentale, in 

questa prima esperienza, l’apporto della pratica della mediazione, un descrittore recentemente 

inserito nel volume complementare Quadro di riferimento per le lingue (CECR,Vol. 

Complementare, 2018, p. 49) e che già in questo caso dimostra la sua utilità. 
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As reflexões continuam... 
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RÉSUMÉ 

Nous aborderons le plurilinguisme et ses enjeux en considérant le modèle des centres 

interscolaires de langues (CILs) du district fédéral qui sont des acteurs majeurs de la politique 

linguistique mise en place par le Secrétariat d’État d’Éducation du DF (SEEDF). Ces structures, 

selon l'article 315 du code scolaire de l'enseignement public du district fédéral, ont pour 

vocation première de placer l'apprentissage des langues dans une perspective internationale de 

mobilité. Nous verrons en nous focalisant sur deux centres (Gama et Ceilândia) dans quelle 

mesure ces types de structures peuvent contribuer au “changement de paradigme majeur que 

constitue l'évolution vers une conception globale de l'éducation aux langues, [...] pour utiliser 

les synergies potentielles” autrement dit si les CILs représentent un des cadres privilégiés de la 

mise en oeuvre du plurilinguisme, envisagé comme une réponse aux défis de la diversité et de 

la cohésion sociale (CANDELIER & al. 2007). 

RESUMO 

Apresentaremos o plurilinguismo e os seus desafios considerando os Centros Interescolares de 

Línguas (CILs) no Distrito Federal que não deixam de ser considerados como atores maiores 

da política linguística implementada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

(SEEDF). Essas estruturas, conforme ao artigo 315 do código escolar do ensino público, tem 

como vocação primordial colocar a aprendizagem das línguas em uma perspectiva 

internacional de mobilidade. Apontaremos com foco em duas unidades educativas (Gama e 

Ceilândia) em que medida essas classes de estruturas podem contribuir para levar o 

“changement de paradigme majeur que constitue l'évolution vers une conception globale de 

l'éducation aux langues, [...] pour utiliser les synergies potentielles” ou seja, se os CILs 

conseguem atuar como um dos lugares ou um dos âmbitos privilegiados para desenvolver o 

plurilinguismo, tomado como uma resposta aos desafios da diversidade e da coesão social 

(CANDELIER & al. 2007). 

MOTS-CLÉS: Centres interscolaires de langues, district fédéral, plurilinguisme Projet 

Politico-Pédagogique, processus d'apprentissage. 

PALAVRAS-CHAVE: Centros Interescolares de Línguas, Districto Federal, plurilinguismo 

Projeto Político-pedagógico, processo de aprendizagem 

1. Introduction 

Dans les contextes d'enseignement et d'apprentissage des langues étrangères, nous 

sommes confrontés à différentes attitudes et réalités, qu'elles relèvent des apprenants, des 

enseignants ou de la mise en œuvre des politiques publiques. En lien avec la problématique des 

langues en transit et des défis que cette question soulève (reconfiguration de toute une série de 

fondements théoriques de conceptions et de concepts, d'orientations didactiques et de finalités 

d'apprentissage, de pratiques (socio)-linguistiques), nous orienterons notre communication sur 

les Centres Interscolaires de Langues (CILs) qui sont propres au District Fédéral. Nous 

analyserons comment au sein de ces structures éducatives, une politique publique axée sur le 



SILVA, R. C. & Degache, C. (Ed.) (2022). Atas do II Congresso Internacional DIPROling2019: Línguas em 

trânsito: desafios e perspectivas para professores e formadores – II Colóquio Ensino de Línguas Estrangeiras 

em Contexto Universitário. Centro de Ensino de Línguas (CEL) Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) Campinas, 29, 30, 31 de outubro de 2019. 

 

144 

plurilinguisme ou plus largement la pluralité linguistique (BLANCHET, 2015) est mise en 

oeuvre, dans un contexte mondial contemporain, répondant à la nécessité de penser une 

éducation linguistique décloisonnée apparentée aux approches plurielles (CANDELIER, 2008; 

CANDELIER ET CASTELLOTTI, 2013).  

Notre intérêt se portera sur les CILs Gama et Ceilândia, en examinant de quelle façon 

s'opère la transmission des savoirs linguistiques et culturels au service d'une éducation 

plurilingue. Aussi, après avoir défini les défis d'une politique publique, puis en replaçant cette 

problématique dans le contexte particulier du District Fédéral, nous analyserons le Projet 

Politico-Pédagogique (PPP) de chacune de ces unités éducatives. 

Rappelons que le processus de contact de langues conduit à considérer la dynamique des 

représentations sociolinguistiques dans les comportements linguistiques des acteurs sociaux 

qui sont un levier puissant pour construire des relations d'intercompréhension. Comme le 

souligne Blanchet (2015 : 32) :  

“Sur le plan didactique, cela invite à travailler pour transformer, si besoin est, des 

représentations fermées en représentations ouvertes à l'intercompréhension. Et 

même lorsqu'on n'est pas dans une didactique centrée sur l'intercompréhension 

mais sur la production en langue cible (situation classique), faire prendre 

conscience que cette langue est déjà en partie compréhensible, que l'on a une 

compétence de réception relativement développée, c'est identifier les ressources à 

partir desquelles on pourra plus facilement développer une compétence de 

production .” 

2. L'Etat moderne et les politiques publiques 

Les politiques publiques ne se résument pas à un arbitrage budgétaire entre les différentes 

dépenses possibles. En réalité, les modalités de l'intervention publique sont rarement évidentes. 

Comme l'observe Bozio (2014 : 60) 

“[…] il existe souvent plusieurs politiques envisageables pour atteindre un même 

objectif ; les dispositifs mis en place peuvent avoir des effets indésirables non 

attendus, voire pas du tout l’effet attendu ; plus généralement, les mécanismes 

économiques sur lesquels les politiques publiques essaient d’intervenir sont 

complexes, souvent encore mal compris. Dès lors qu’il devient clair que l’effet des 

politiques publiques n’est pas chose évidente, la nécessité de leur évaluation 

apparaît alors beaucoup plus nettement [...]”. 

2.1.  Qu'est-ce qu'une politique publique ? Pour une définition du cadre conceptuel 

L’analyse des politiques publiques constitue, plus que jamais, un outil indispensable pour 

comprendre les enjeux auxquels sont confrontées les sociétés contemporaines. Multiplication 

des interventions publiques dans tous les domaines de la vie quotidienne, tentatives de réponses 

aux grands enjeux sociétaux, les gouvernements sont tiraillés entre des contraintes toujours 
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plus fortes liées à la mondialisation et des demandes citoyennes de participation politique 

renouvelée. 

Pour envisager les mécanismes d'une politique publique, rappeler en préambule (Elias), 

le concept-clef de “loi du monopole” qui conduit à la genèse de l'État et par laquelle l'État s'est 

constitué, et ce autour d'un appareil bureaucratique chargé de missions de plus en plus 

complexes de régulation sociale au cours des siècles. 

Aujourd'hui l'État est perçu à travers son action, positive ou négative (et non plus sur une 

représentation). L'étude de l'action publique consiste à comprendre les différentes formes de 

son intervention sur la société. On tentera donc de comprendre les logiques et les formes 

d’interventions de l'Etat sur la société et d'identifier la relation existante entre le public et le 

privé. A ce propos, Muller et Surel (1998) considèrent que l’État n’est plus une forme sociale 

absolue dans notre histoire. L’État moderne subit des mouvements gérés par la mondialisation, 

par différentes logiques économiques, sociales et politiques. 

2.2. Idées, acteurs et changement : réflexions systémiques autour des approches 

cognitives 

Les évolutions successives de l’analyse des politiques publiques, ont conduit à prendre 

en compte de façon centrale le rôle des acteurs pour comprendre l’action publique. Si la 

sociologie des organisations et les approches en termes de choix rationnel, fortement centrées 

sur les acteurs, les conçoivent, les conceptualisent et les appréhendent avant tout en termes 

individuels, l’analyse des politiques publiques “doit aussi tenir compte des acteurs collectifs 

comme l’ont tout d’abord mis en avant les travaux portant sur l’importance du lobbying aux 

États-Unis, […]” (GENIEYS et HASSENTEUFEL, 2012:89). 

Dans la perspective des approches cognitives, il nous faut considérer dans la mise en 

œuvre des politiques publiques la notion de référentiel. Selon cette approche, les politiques 

publiques apparaissent comme la construction d’un rapport au monde propre à une société. Les 

politiques publiques sont définies à partir d’une certaine représentation d’un problème et de ses 

solutions envisageables. Comme le précise Muller (2011 : 66),  

“élaborer une politique publique consiste d’abord à construire une 

représentation, une image de la réalité sur laquelle on veut intervenir. C’est en 

référence à cette image cognitive que les acteurs organisent leur perception du 

problème, confrontent leurs solutions et définissent leurs propositions d’action : 

cette vision du monde est le référentiel d’une politique.” 

Le référentiel d'une politique sera défini par 4 niveaux de perception du monde articulés 

entre eux et qui relèvent du domaine : 1. des valeurs (les représentations les plus fondamentales 

sur ce qui est bien ou mal, désirable ou à rejeter. Elles définissent un cadre global de l’action 

publique) ; 2. des normes (elles définissent des principes d’action plus que des valeurs, par 

exemple l’exigence de modernisation de l'enseignement secondaire) ; 3. des algorithmes (ce 

sont des relations causales qui expriment une théorie de l’action.) ; 4. des images (elles sont 

des vecteurs implicites de valeurs, de normes ou même d’algorithmes. Ce sont des raccourcis 

cognitifs qui font sens immédiatement). 
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En termes de changement de politique publique, Muller (2011 : 67) va le concevoir sur 

la base de la distinction qu'il opère entre le référentiel global c’est  

“une représentation générale autour de laquelle vont s’ordonner et se hiérarchiser 

les différentes représentations sectorielles. Il est constitué d’un ensemble de valeurs 

fondamentales qui constituent les croyances de base d’une société, ainsi que de 

normes qui permettent de choisir entre des conduites”  

Et le référentiel sectoriel (c’est “une représentation du secteur, de la discipline ou de la 

profession”). L'articulation de ces deux niveaux de référentiel sera déterminante pour réfléchir 

et repenser une politique publique en ayant à l'esprit que la représentation qui s'imposera 

comme nouveau cadre de référence sera celle qui aura la capacité de générer des éléments 

d'articulation entre le global et le sectoriel. 

Par ailleurs, le changement en matière de politique publique peut être envisagé sous 

l'angle de la notion de paradigme qui fonctionne comme un ensemble d'éléments qui rend un 

système d'acteurs cohérent et durable. Ainsi Hall (1993 : 280-281) affirme que  

“Le mouvement d’un paradigme à un autre qui caractérise les changements de 

troisième ordre repose le plus vraisemblablement sur une accumulation 

d’anomalies, l’expérimentation de nouvelles formes d’action publique et l’échec 

de la politique préexistante qui favorisent un déplacement de la configuration de 

pouvoir de la politique publique et entraînent une concurrence étendue entre des 

paradigmes rivaux”. 

Il convient néanmoins de ne pas omettre la dimension symbolique de toute politique 

publique dont l’impact passe aussi par la construction d’images du monde et plus précisément 

par un mélange d’information empirique et d’appels émotionnels. 

3. Le District Fédéral (DF) et la politique linguistique 

Nous nous proposons à présent de définir l’action publique en matière de promotion 

linguistique du district fédéral et de voir comment elle se décline en réponse aux défis de 

mobilité/langues en transit dans le contexte particulier de la capitale fédérale/District Fédéral. 

3.1.  Spécificités de l'enseignement des langues étrangères 

Les langues étrangères sont apprises tout au long de l'enseignement secondaire 

(Educação Básica), selon une pratique institutionnalisée, soit au sein des écoles publiques 

d'enseignement général dites écoles régulières (escolas regulares), soit dans des centres publics 

de langues, soit selon des conventions spécifiques sous la forme de partenariats associant les 

écoles publiques à des institutions privées (associations internationales culturelles). On 

constate qu'il existe des stratégies, des politiques et des programmes en matière d'enseignement 

des langues étrangères pour le secteur public depuis les années 1960. 

Nous devons considérer plusieurs périodes de la politique publique relative à 

l'enseignement des langues, et ce en lien avec les événements politico-culturels. A ce propos, 

Damasco (2014) distingue plusieurs périodes-clefs permettant de comprendre les enjeux 

éducatifs liés aux CILs et à leur métamorphose : une première période comprise entre 1959 et 
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1973 ; une seconde phase comprise entre 1974 et 1998 ; une troisième période, plus récente, 

de 1999 à nos jours, avec pour événement majeur le décret n°33.409/2011 de restructuration 

administrative du Secrétariat d'Etat d'Education du DF (SEEDF). Cette restructuration va 

donner naissance à un organisme administratif de gestion spécifique aux CILs (Gerência para 

Escolas de Natureza Especial) dont dépendra une commission de réflexion pédagogique dédiée 

aux CILs (Núcleo para Centros de Línguas - NCIL) qui va avoir un impact positif sur la 

visibilité des Cils en les définissant selon le PPP da SEEDF - Professor Carlos Mota (PPP 

Carlos Mota) comme “ um elemento fundamental para a construção de um modelo educacional 

que rompa com imobilismo, proporcione o combate à desigualdade social e construa novos 

espaços e tempos de aprendizagem […] (p. 98)”. Le travail de cette commission va sceller la 

volonté d'une politique publique déterminée, tournée vers la pluralité des langues. 

Citons encore, en faveur du déploiement d'une politique publique linguistique du DF, qui 

passe largement par les CILs, la divulgation, en 2012, de la minute relative aux nouvelles 

directives institutionnelles (a minuta das Novas Diretrizes Institucionais dos CILs) qui définit 

le CIL comme une école qui représente “ uma politica de ensino de línguas diferenciada no 

pais” dans la mesure où il permet “o resgate de uma forma de ensinar que abarca aspectos 

negligenciados por uma visão parcial ou reduzida do que significa ensinar e aprender idiomas” 

(sans numérotation de page). 

3.2.  Constitution, enrichissement du réseau des CILs 

Alors que dans les années 1961-1975, l'apprentissage de la langue étrangère relève de la 

politique éducative promue par les états, le district fédéral s'affranchit de ce mouvement général 

en créant officiellement le premier CIL de Brasilia, en 1975, (intégré au système scolaire 

secondaire, selon le principe de tributariedade (cf. infra). D'autres CILs voient massivement le 

jour jusqu'en 1998, avec cette particularité de promotion du plurilinguisme et de la langue 

insérée dans le curriculum de l'élève, et ce à l'encontre de ce qui se passe dans le reste du pays. 

Ainsi, dans l'État de São Paulo, entre 1980 et 1990, l'on retire à la langue étrangère son statut 

de discipline pour la transformer en simple activité à pratiquer dans des centres éducatifs de 

l'État de São Paulo, déconnectée et retirée du curriculum de l'éducation secondaire, en 

invoquant les principes de flexibilité du curriculum. 

La décade 1974-1998 marque une seconde période particulièrement importante pour 

l'expansion des CILs qui surgissent en réponse aux urgences suivantes : 

• nécessité d'améliorer la qualité de l'enseignement des langues étrangères en 

référence au nombre élevé d'étudiants dans les salles de classes des écoles 

publiques ; 

• écueil de l'hétérogénéité des niveaux de connaissance en langue étrangère dans une 

salle de cours des écoles publiques ; 

Le Conseil Fédéral émet des recommandations en faveur des CILs, sous la forme de 

recommandations/orientations pédagogiques (en 1989 et 1994) qui organisent et régulent le 

fonctionnement de ces entités éducatives. 
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Le CIL de Brasília, le premier à voir le jour dans le DF (cf. supra) fonctionne comme une 

structure pilote que viendront compléter d'autres établissements formant un réseau (CIL 

Sobradinho en 1994 ; CIL Taguatinga et Guara en 1995 ; CIL Gama en 1996 ; CILs 02 Brasila 

et Brazlândia en 1998). Notons qu'au fil des années, les CILs vont bénéficier d'une plus grande 

autonomie et pouvoir remplir leur rôle d'éducation aux langues. Ils vont s'affranchir des 

contraintes spatiales (acquisition de locaux propres, ne seront plus hébergés dans les 

installations des écoles du secondaire et ne fonctionneront plus comme annexes des écoles 

secondaires). 

La troisième période, à partir de 1999, est riche de discussions autour de la problématique 

du plurilinguisme sous l'impulsion du Secrétariat d'État d'Éducation du DF (SEEDF). A ce titre, 

la définition et l'implémentation du Curriculum des Écoles Publiques en 2000 (Currículo das 

Escolas Públicas) va convier les enseignants des CILs aux réflexions didactiques et 

pédagogiques en cours pour l'enseignement de l'anglais, de l'espagnol et du français. En 2002, 

la parution d'un document capital intitulé Orientação Pedagogica para CILs (document officiel 

qui fonde les objectifs, la méthodologie de l'enseignement et le fonctionnement des CILs du 

DF) sera le fruit d'un dialogue fourni entre les coordinateurs des CILs et les enseignants. A 

partir de cette publication, sera instituée une commission de représentants des CILs (directeurs) 

afin d'élaborer un règlement spécifique aux CILs ainsi qu'un calendrier différencié. Rappelons 

également qu'en 2010, la législation régissant l'accès aux CILs, va être modifiée. Les critères 

d'admission font radicalement changer (mouvement qualifié de destributarização das escolas). 

Les CILs sont autorisés à fonctionner de façon beaucoup plus autonome, sans dépendre d'écoles 

dites tributaires (escolas tributárias) ce qui signifie qu'ils ne sont plus soumis à l'obligation de 

recevoir les seuls élèves des écoles identifiées et désignées en amont par la SEED (abolition 

du principe d'exclusivité). 

Par ailleurs, en 2010, au-delà du mouvement d'autonomisation des CILs du point de vue 

légal, administratif et logistique, d'intenses discussions vont naître à propos de la diversité de 

l'offre linguistique, et ce en corrélation avec les Projets Politico-Pédagogiques (PPP) propres à 

chacun des CILs. L'introduction de nouvelles langues implique des partenariats institutionnels 

avec des acteurs privés internationaux (le GOETHE pour la langue allemande, la représentation 

diplomatique japonaise pour l'insertion du japonais). La résolution n°01/2012, du Conseil 

d'Education du DF va dans ce sens et ratifie le fait que l'enseignement des langues “pode ser 

oferecido pela própria instituição educacional, ou por meio de parcerias com instituições 

especializadas em consonância com sua própria pedagógica” (p. 5). 

Entre 2013 et 2014, l'on observe le renforcement de partenariats qui s'inscrivent dans la 

logique d'une politique publique tournée vers le concept de langues en transit et de mobilité 

académique des jeunes générations : 1. consolidation avec l'ambassade des États-Unis (en 

vigueur depuis 2002) de l'édition annuelle du programme d'échange Jovens Embaixadores ; 2. 

renforcement, en lien avec la CAPEC – MEC, dans le cadre de la formation continue des 

enseignants, de séjours d'immersion de formation à destination des Etats-Unis, surtout à partir 

de 2010 ; 3. lancement du projet Gol de Educação (entre 2010 et 2014) qui a pour ambition de 

constituer un réseau de volontaires dominant les langues étrangères, susceptibles d'agir lors de 
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grands événements internationaux réalisés à Brasília (programme lancé par le gouvernement 

fédéral dans le cadre de l'organisation de la coupe du monde de 2014) ; 4. accord entre les CILs 

et l'instance internationale du GDF (Assessoria Internacional do GDF) dans le cadre du 

programme d'immersion linguistique (2013) pour les étudiants d'anglais. Pour conclure, 

n'oublions pas de mentionner le programme Brasília sem Fronteiras (2013 et 2014), à 

destination des étudiants des CILs, mettant l'accent sur l'importance de l'internationalisation 

dans le domaine éducatif public au niveau du secondaire. 

Pour refermer notre réflexion, rappelons qu'en 2014, l'émergence du Currículo em 

Movimento émanant du SEEDF marque un nouveau tournant éducatif. Ce document propose 

explicitement d'éliminer la fragmentation et la décontextualisation des contenus culturels et des 

activités didactico-pédagogiques. 

4.  Programmes politico-pédagogiques (PPP) et enjeux des CILs Gama et Ceilândia 

Chaque CIL a son histoire et élabore son propre Programme Politico-Pédagogique (PPP) 

qui reflète, au niveau local, les valeurs et orientations politiques de plus grande amplitude en 

matière éducative et d'ouverture sur le monde. Dans cette perspective, la pluralité des langues 

proposées va favoriser “o reconhecimento e aceitação da diversidade e da realidade concreta 

dos sujeitos do processo educativo, das formas de produção dos processos de trabalho e das 

culturas a eles subjacentes” (DIRETRIZES, 2012, art. 5, inciso VII). Sur la base des PPP des 

CILs Gama et Ceilândia, nous tenterons d'identifier comment s'exerce le droit à une éducation 

plurilingue. Dans quelle mesure les CILs ont-ils la capacité de systématiser, d'enrichir et de 

redéfinir notre capacité à apprendre les langues en dépassant une vision binaire ? 

4.1.  Focus CIL Gama 

4.1.1 Présentation de l'unité éducative 

Le Centre Interscolaire de Langues Gama a été crée en 1986 avec comme priorité initiale 

l'enseignement de l'anglais pour les élèves en difficulté du réseau public et de la communauté. 

Puis, l'on introduisit l'enseignement de l'espagnol et du français. Plus récemment, la langue 

japonaise a été introduite (2012 et 2013), sans pour autant bénéficier de l'implémentation d'un 

cours à part entière, comprenant une coordination et une équipe de professeurs titulaires 

(manque de candidats car pas de concours ouvert). Il compte, à ce jour un total de 5859 élèves 

(cours diurnes et nocturnes) 

De 1986 à 1998, le CIL Gama a fonctionné dans les locaux d'une école publique, 

dépendant de la gestion administrative de l'établissement d'accueil. Ces conditions 

d'hébergement ont posé des difficultés pour réaliser les avancées pédagogiques nécessaires et 

répondre aux exigences éducatives du PPP. C'est seulement en 2002, qu'il acquiert ses propres 

locaux pouvant ainsi répondre aux enjeux éducatifs portés par les CILs du DF à savoir 

développer  

“um ensino em Língua Estrangeira Moderna (LEM) de qualidade, que amplie o 

universo cultural do aluno, para que atue de maneira crítica, efetiva e solidária 
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numa sociedade cada vez mais globalizada. Neste contexto, o CIL Gama tem o 

compromisso com a formação cidadã de seus alunos, preparando-os para atuarem 

em prol de seu futuro e da coletividade” (PPP, 2018, p. 4 ). 

Il est intéressant de constater qu'en vertu des directives du SEEDF sur les écoles 

tributaires (escolas tributárias cf. supra), le CIL Gama a, jusqu'en 2011, accueilli les élèves de 

3 à 5 écoles publiques du secondaire contraints d'y étudier les langues étrangères. Le nombre 

excessif d'apprenants en classe a eu pour conséquence de démotiver les élèves et d'augmenter 

le taux d'absentéisme. Avec la suspension de cette obligation dite des écoles tributaires 

autorisant l'accès libre du CIL à tout élève du réseau public, les auteurs du PPP notent que “o 

interesse nas aulas aumentou, pois agora atendemos alunos que, de fato, querem estudar uma 

língua estrangeira. Além disso, os pais também estão mais próximos deles e os incentivam” 

(PPP, 2018, p. 8). 

4.1.2 Son Projet Politico-Pédagogique (mai 2018) 

Le PPP est le fruit d'un travail collectif de réflexion associant les élèves, les parents, les 

enseignants et les agents administratifs. Nous sommes frappés de l'importance attribuée à la 

mission de cohésion sociale et de transformation sociale de l'individu. En ce sens, le CIL a pour 

fonction de “Prover formação integral e contínua dos alunos matriculados no CIL Gama nos 

cursos de línguas estrangeiras modernas, visando sua fluência comunicativa, sob uma 

perspectiva inclusiva e de respeito à diversidade humana” (PPP, 2018, p. 7). 

Néanmoins il est intéressant de prendre en considération les écueils les plus révélateurs 

qui sont consignés dans le PPP et affectent la mise en œuvre d'une politique avérée en faveur 

du plurilinguisme. Ainsi pouvons-nous lire que: 

O grande número de alunos com pouca idade para estudar à noite e a saída dos 

alunos da comunidade também faz com que se esvaziem as turmas do noturno. Os 

alunos da comunidade também estavam muito interessados na aprendizagem e isso 

era um grande incentivo aos alunos que ainda estavam na Rede Pública. (PPP, 

2018, p. 9) 

Com a implantação do tempo integral nas outras escolas, muitos de nossos alunos 

estão abandonando os cursos de LEM, pois não conseguem adaptar seus horários 

e pelo aumento do período diário de aulas. (PPP, 2018, p. 9) 

A falta de funcionários na secretaria é motivo de muita reclamação dos pais. São 

apenas 4 servidores atendendo uma média de 500 pessoas diariamente. (PPP, 

2018, p. 9) 

Não é possível atender com qualidade a nossa comunidade escolar, e os problemas 

só aumentam com a falta de funcionários em todas as áreas da escola. Como, por 

exemplo, não há professores suficientes para substituir os professores em regência 

de classe, com as aposentadorias e readaptações, o quadro se agrava ainda mais. 

(PPP, 2018, p. 9) 



SILVA, R. C. & Degache, C. (Ed.) (2022). Atas do II Congresso Internacional DIPROling2019: Línguas em 

trânsito: desafios e perspectivas para professores e formadores – II Colóquio Ensino de Línguas Estrangeiras 

em Contexto Universitário. Centro de Ensino de Línguas (CEL) Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) Campinas, 29, 30, 31 de outubro de 2019. 

 

151 

Fort de ces observations, nous constatons combien il est difficile de promouvoir une 

gestion innovatrice, efficace et collaborative basée sur les principes d'une politique publique 

qui débouche sur une éducation de qualité, et ce en accord avec les principes du PPP - Carlos 

Mota (cf. supra), les plans nationaux et districtaux, la loi Gestão Democrática nº 4.751 de 

février 2012. 

4.2  Focus CIL Ceilândia 

4.2.1 Présentation de l'unité éducative 

A l'origine d'un projet expérimental datant de 1985, la création du CIL Ceilândia remonte 

à 1988. Fonctionnant dans les installations scolaires d'une école publique, le CIL Ceilândia a 

acquis ses propres locaux tardivement, à l'instar de nombreux CILs. À ce jour, il accueille plus 

de 6000 élèves (cours diurnes et nocturnes), provenant de plusieurs écoles incluant , depuis 

début 2016, des étudiants issus d'établissements privés et de la communauté . On y enseigne le 

français, l'espagnol, l'anglais et le japonais. 

Admettant tout d'abord des élèves du public comme du privé, c'est en 2003 que le CIL 

Ceilândia dut restreindre sa politique d'admission, ouvrant ses portes aux seuls étudiants 

inscrits dans des écoles spécifiques en vertu du règlement sur les établissements dits tributaires 

(cf. supra). En 2005, il y eut un assouplissement de cette réglementation (ouverture des 

conditions d'accueil des étudiants) puis en 2015, l'abandon du régime de tributarité (regime de 

tributariedade), concédant ainsi le droit d'inscription à tout étudiant provenant du secteur 

public. 

4.2.2 Son Projet Politico-Pédagogique (2018-2021) 

La mission de cohésion sociale et de transformation sociale de l'individu est reprise en 

termes de missions. L'ADN du CIL Ceilândia est celle d'une histoire d'inclusion sociale. En 

ce sens, nous pouvons lire dans le PPP que 

 “Não ensinamos somente idiomas, mas todos os outros aspectos ligados à 

formação do cidadão consciente levando em consideração os eixos transversais 

apresentados no Currículo em Movimento, Educação para a Diversidade, 

Cidadania e Educação para e em Direitos Humanos e Sustentabilidade” (PPP, 2018, 

p. 5). 

Par ailleurs, ce CIL a pour ligne directrice celle de la pédagogie de projets. En revanche, 

l'on constate que les activités d'enseignement/apprentissage mises en place et ce, malgré la 

volonté de construire un parcours ouvert et interculturel, sont cloisonnées, sans vision 

transversale. En ce sens, n'est fait mention, en parcourant le PPP, que d'activités/événements 

centrés sur une seule langue cible, évoluant en parallèle et dépourvus d'une dynamique 

plurilingue.  



SILVA, R. C. & Degache, C. (Ed.) (2022). Atas do II Congresso Internacional DIPROling2019: Línguas em 

trânsito: desafios e perspectivas para professores e formadores – II Colóquio Ensino de Línguas Estrangeiras 

em Contexto Universitário. Centro de Ensino de Línguas (CEL) Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) Campinas, 29, 30, 31 de outubro de 2019. 

 

152 

5. Conclusion 

Au terme de notre analyse, nous voudrions, à titre illustratif, faire part des résultats d'une 

formation de sensibilisation à l'intercompréhension (Palavras em jogo Intercompreensão: o 

vocabulário em uma perspectiva plurilíngue) que nous avons conduite en septembre 2019 

auprès des enseignants de français, d'espagnol, d'anglais et du directeur du CIL Gama. 

A l'issue de la formation, nous avons soumis aux participants un questionnaire les invitant 

à réfléchir sur les apports d'une démarche plurilingue dans le cadre de leur cours sur la base 

que l'éducation à l'intercompréhension, au sein de l'éducation aux langues et par les langues 

(COSTE, 2013) peut-être “un moteur pour faire comprendre, surtout aux jeunes, que les 

frontières que les sociétés et les humains ont érigées entre eux, y compris les frontières 

linguistiques, doivent être traversées “ (BLANCHET, 2015 : 35). En analysant les 

questionnaires, nous avons constaté que la majorité des enseignants envisage le concept 

d'intercompréhension comme un concept productif et réalisable en terme 

d'enseignement/apprentissage : “A associação de afixos e significados entre diferentes línguas 

ajuda o aluno a construir significados a partir da análise dos elementos das palavras”, mais que 

institutionnellement la mise en oeuvre est difficile: “Tenho a capacidade mas não tenho as 

condições”. 
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RESUMO 

O Curso de Licenciatura em Letras Italiano EaD, ofertado pela Secretaria de Educação a 

Distância (SEAD) da Universidade Federal do Espírito Santo, suportado pela Plataforma 

MOODLE, é financiado pela CAPES e pertence ao Sistema Universidade Aberta do Brasil 

(UAB). A graduação (MORAES, 2016) está em seu terceiro período e atende a 220 alunos, que 

estão distribuídos em 8 polos de encontros presenciais localizados em cidades capixabas com 

histórico de colonização italiana. A equipe docente é composta por docentes da UFES e por 

professores oriundos de outras IES brasileiras. Por ser a primeira experiência, em EaD no 

ensino do italiano em âmbito universitário, tem proporcionado experiências inusitadas e 

desafiadoras às equipes de docentes, de tutores e de gestores. Neste texto, oriundo de nossa 

apresentação oral, objetiva-se apresentar a dinâmica utilizada para o ensino da língua 

estrangeira na modalidade a distância, que inclui a seleção, a adaptação e a produção de 

materiais didáticos postados na plataforma (FILATRO, 2009). Além disso, será demonstrado 

como é feita a transposição de recursos didáticos para o ambiente virtual de aprendizagem, por 

meio de ferramentas tecnológicas, que auxiliam os aprendentes durante o percurso da aquisição 

linguística do italiano. Elencamos também as aporias vivenciadas e superadas na relação dos 

professores de italiano com o corpo discente, apontando como a mediação tecnológica pode 

criar e oportunizar soluções. Destaca-se, do relato de experiência, o apoio dos monitores na 

intermediação durante as disciplinas de italiano e a performance do MOODLE, como suporte 

para o desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas a serem adquiridas pelos futuros 

professores de italiano. 

RIASSUNTO 

Il Corso di Laurea in Didattica della Lingua Italiana, offerto dalla Segreteria di Formazione a 

distanza (SEAD) dell'Università Federale di Espírito Santo,supportato dalla piattaforma 

MOODLE, è finanziato dalla CAPES e appartiene al Sistema aperto dell'Università del Brasile 

(UAB). Al terzo anno (MORAES, 2016), la laurea ha 220 studenti iscritti, distribuiti in 8 centri 

dove si fanno gli incontri faccia a faccia situati nelle città dello stato dell' Espírito Santo che 

hanno una storia di colonizzazione italiana. Il corpo docente è composto da professori dell' 

UFES e professioni di altri Istituzioni di Insegnamento Superiore brasiliani (IIS). Essendo la 

prima esperienza nell'ambito della formazione a distanza nell'insegnamento dell'italiano a 

livello universitario, l'esperienza di tre anni ha ricavato dei risultati inattesi e stimolanti per il 

team di insegnanti, tutor e gestori. In questo testo, che è una versione scritta della nostra 

presentazione orale al congresso DIPROling 2019, ci proponiamo di presentare le dinamiche 

utilizzate nella modalità a distanza, che comprende la selezione, l'adattamento e la produzione 

di materiali didattici pubblicato sulla piattaforma (FILATRO, 2009). Inoltre, verrà dimostrato 

come la trasposizione delle risorse didattiche nell'ambiente virtuale di apprendimento, 

attraverso strumenti tecnologici, aiutano gli studenti durante il corso di acquisizione della 

lingua italiana. Elenchiamo anche le aporie vissute e superate nel rapporto tra gli insegnanti e 
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gli studenti, con particolare distacco alla mediazione tecnologica e alla possibilità di creare e 

fornire soluzioni. 

PALAVRAS-CHAVES: Licenciatura Língua Italiana EAD Material didático 

PAROLE- CHIAVE: Laurea in Lingua Italiana EAD Materiale didattico 

1.  Histórico de implantação do curso 

O curso de italiano a distância teve origem a partir da demanda dos descendentes italianos 

que habitavam o Espírito Santo e que pleiteavam a abertura de uma licenciatura na área. A 

ênfase do pleito provinha de municípios fora do eixo da Grande Vitória, demonstrando que 

abrir uma turma no campus de Goiabeiras demandaria deslocamento dos candidatos para a 

capital. O número de vagas seria suficiente para atender o quantitativo de munícipes 

interessados no curso? Apresentava-se, então, uma oportunidade de interiorização virtual da 

Universidade. O assunto merecia investigação. 

Para tanto, a Profa. Mariza Moraes (docente de italiano, lotada no Departamento de 

Línguas e Letras) encetou uma pesquisa nos municípios de Santa Teresa, Venda Nova do 

Imigrante, Castelo, Domingos Martins e Nova Venécia com o intuito de consultar as 

comunidades, por meio de enquete a cidadãos (professores, comerciantes, estudantes, 

empresários, donas de casa, profissionais liberais, etc.), sobre a introdução do ensino do italiano 

nas escolas. 

Constatamos que em termos de preservação da língua-matriz os ítalo-descendentes se 

ressentem da participação do Estado em termos educacionais oficiais, visto que a língua italiana 

não é ofertada regularmente nas escolas da rede pública de ensino, com exceção do município 

de Santa Teresa, que oficializou a obrigatoriedade do ensino do idioma. No entanto, existia 

uma oferta experimental do idioma em alguns municípios visitados e em outros não elencados 

na pesquisa. 

A partir dos resultados da pesquisa, partimos para a segunda etapa da sondagem: verificar 

como estava ocorrendo o ensino de italiano na rede pública de ensino dos municípios visitados. 

A consulta foi feita junto à ALCIES (Associação de Língua e Cultura Italiana no Espírito 

Santo), que vem se dedicando há décadas à oferta de cursos livres de italiano e também à 

formação pedagógica em italiano para a inserção do idioma nas escolas. 

Verificamos que o ensino ocorria em algumas unidades escolares e os professores 

estavam vinculados na forma de contrato de Designação Temporária e não tinham nível 

superior na área de Letras em Italiano. Este fato se verifica em outras áreas do conhecimento, 

como, por exemplo: português, matemática e física. As estatísticas a respeito do considerável 

número de professores lecionando sem titulação são fornecidas pelo Educacenso, censo escolar 

realizado anualmente por uma autarquia vinculada ao MEC. 

É pressuposto que a regência de turmas por professores sem diplomação implica em 

desrespeito à LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira) que estipulou como 

Década da Educação os anos de 1996 até 2006, porque todos os professores da educação 

brasileira deveriam ter licença para atuarem. Aliás, licenciatura é exatamente isso: conceder 

uma licença para professar um saber. 
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Com o resultado da abordagem, obteve-se a percepção de que urgia a abertura de uma 

licenciatura para dar vazão às reivindicações dos descendentes dos colonizadores italianos, 

porque identificamos duas motivações: a) o potencial de interesse era alto; b) o número de 

professores, à época da pesquisa, que lecionavam no magistério público era significativo e 

tinham interesse na diplomação. 

A escolha de um idioma na matriz curricular da Educação Básica pode ser feita por 

exigência de características locais, como se verifica na Resolução CNE/CEB n° 04/2010, que 

enuncia no § 2º do artigo 15: 

A LDB inclui o estudo de, pelo menos, uma língua estrangeira moderna, cabendo sua 

escolha à comunidade escolar, dentro das possibilidades da escola, que deve considerar o 

atendimento das características locais, regionais, nacionais e transnacionais, tendo em vista as 

demandas do mundo do trabalho e da internacionalização de toda ordem de relações. 

O produto assertivo da pesquisa somou forças à vontade dos ítalo-descendentes, que 

habitam em diversos rincões do Espírito Santo e que desejam manter viva, por meio da escola, 

a língua de seus ancestrais. Dessa maneira, nasceu a ideia seminal da licenciatura em italiano 

na modalidade a distância, visto que apesar do consistente número de ítalo-descendentes (as 

pesquisas censitárias do IBGE [2009] demarcam que mais de 70% do montante populacional 

capixaba é oriundo de italianos), paradoxalmente, não existia, à época, no estado nenhuma 

instituição pública ou privada que ofertasse uma graduação na área. 

A proponente do presente projeto – Profa. Mariza Moraes – se empenhou em reconhecer 

alternativas para satisfazer o pleito acadêmico dos capixabas herdeiros da colonização italiana 

no estado. Optou-se pela modalidade EaD, tendo em vista três razões: 1) a maior demanda pelo 

curso se concentrava em municípios fora da Grande Vitória, que ofertavam italiano em algumas 

escolas da rede pública; 2) havia uma experiência bem-sucedida de ensino a distância por parte 

da Universidade e 3) a área de italiano se restringia a um docente. 

Nessa perspectiva, a partir de 2009 envidamos empenho para a obtenção de 

empoderamento dos conceitos sobre EaD e iniciamos a redação de um projeto pedagógico de 

curso. 

Em 2009, a proposta do curso de italiano concorreu ao Edital de Articulações do 

PARFOR. Para concorrer, o curso foi homologado, na Universidade, pela Resolução 

CUn/UFES n° 44/2011 e pela Resolução Cepe/UFES n° 36/2012. 

Num primeiro momento, o MEC indeferiu a proposta da licenciatura com a alegação de 

que não havia plano de carreira para os docentes de italiano que trabalham em regime de 

Dedicação Temporária. Não esmorecemos a vontade de lançar o curso e aguardamos uma nova 

chamada do PARFOR. Quando surgiu a nova oportunidade apresentamos um arrazoado 

defendendo a abertura do curso porque “[...] sem a licenciatura não formaríamos professores e 

sem concurso público para a área não haveria obrigatoriedade da língua no currículo dos 

municípios ítalo-colonizados; ou seja, estaríamos numa regressão infinita” (MORAES, 2009). 

Fomos convincentes e o curso foi deferido. 

Mas tivemos que esperar um novo edital da CAPES, que é o órgão responsável pela 

gestão financeira da EaD, para submeter o curso à distribuição orçamentária. A Agência de 
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Fomento lançou o Edital 75/2014-CAPES, ao qual o curso foi candidato. A candidatura do 

curso foi aceita. 

Esperávamos implementar a licenciatura no ano seguinte, isto é, 2015. No entanto, os 

cortes generalizados nas dotações orçamentárias para a educação fizeram com que a oferta do 

curso fosse postergada mais uma vez. 

Em meados de 2016 houve por parte da CAPES a deliberação dos cursos contemplados 

pelo Edital. E, enfim, começaram as ações da SEAD (Secretaria de Educação a Distância) e da 

coordenadora do curso para o seu lançamento, com previsão para 2017/2. 

Em 2017 a área de Letras fez o seu ingresso na modalidade EaD com a implementação 

do curso de licenciatura em italiano. O curso está sendo administrado por uma plataforma de 

ensino e também por meio dos polos de encontros presenciais, em atendimento ao apelo das 

comunidades de descendentes italianos que pleiteiam há anos a inserção da disciplina de 

italiano na rede pública de ensino. Nesse contexto, a licenciatura em italiano na modalidade 

EaD expande o perímetro de atividades da Universidade em consonância com a expectativa de 

formação de profissionais que atuarão nos Ensinos Fundamental e Médio. 

Vale informar que a versão original do Projeto, de 2009, sofreu modificações devido à 

promulgação de dois marcos legais, a saber: a Resolução CNE/CP n° 02/2015 e a Resolução 

CNE/CES n° 01/2016. A primeira trata das bases comuns necessárias aos currículos das 

licenciaturas e estabelece o prazo de dois anos contados a partir da data de sua promulgação 

para a formulação dos novos projetos pedagógicos. A segunda estabelece diretrizes para oferta 

de programas e cursos de Educação Superior na modalidade a distância. Por isso, esse Projeto 

Pedagógico de Curso, versão 2016, foi reformulado nos termos de sua organização conceitual 

e matricial em atendimento ao que determina o MEC. 

Vale informar que, devido à complexidade da Resolução CNE/CP n° 02/2015 foi 

constituída, na UFES, uma comissão ad hoc composta por membros do Centro de Educação e 

por membros da PROGRAD (Pró-Reitoria de Graduação), que fizeram a interpretação do 

documento e proposições de configurações curriculares das licenciaturas da Universidade todas 

acatadas neste Projeto. Além disso, a redação do PPC obedeceu aos critérios de configuração 

estipulados pela PROGRAD e pela Secretaria de Avaliação Institucional (Seavin). 

A licenciatura em italiano foi aprovada pelo FEPAD/ES, instituído pela Lei nº 

6.755/2009, que em seu Artigo 5 estipula o seu plano estratégico de diagnóstico e de 

identificação das necessidades de formação de profissionais do magistério e da capacidade de 

atendimento das instituições públicas de educação. Ou seja, o curso atende aos preceitos de 

inserção política, econômica e social do estado. 

É fundamental informar que a economia do Espírito Santo foi alavancada pelo trabalho 

profícuo dos italianos que colonizaram o estado. Na atualidade, temos alguns setores da 

economia que são movimentados por estes brasileiros descendentes de italianos, como: a 

indústria moveleira, de mármore, a agricultura e o comércio de produtos como queijo, frios e 

vinhos. Vale destacar que a indústria de mármore é uma das mais relevantes e gera emprego e 

renda. Os empresários da área promovem uma feira anual de prestígio internacional e um dos 

seus parceiros comerciais é a Itália. 
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O turismo, e em especial o ecoturismo, tem se beneficiado da origem italiana, visto que 

roteiros turísticos são criados para percorrer a rota da migração (Domingos Martins, Nova 

Venécia, Venda Nova do Imigrante) com seu casario secular da época da colonização. O roteiro 

inclui visitas a museus e degustação de produtos vinícolas e de laticínios produzidos por 

famílias de ítalo-descendentes. 

No estado há uma série de eventos anuais que prestigiam a cultura italiana que 

apresentam ao público shows de música e barracas com comidas típicas. Os empresários e 

empreendedores descendentes de italianos geralmente apoiam o movimento em prol da cultura 

italiana por meio dos Circoli Italiani – entidades culturais - e foram, entre outros, os signatários 

de pleitos pela inserção do italiano na rede pública de ensino. 

2. Interiorização Institucional Digital 

O Brasil vive um momento em que o debate em torno dos desafios do desenvolvimento 

econômico e social tem propiciado o reconhecimento dos potenciais que a educação de 

qualidade pode realizar no País. Atribuir valor à educação é revelar, simultaneamente, suas 

fragilidades, dentre elas a formação do educador. 

Ainda há a persistência do quadro de má distribuição da riqueza e oportunidades (de 

trabalho, de estudo e acesso à informação) que se expressa na condição de exclusão a que são 

submetidas parcelas significativas de nossa população por diferentes motivos. Toda e qualquer 

exclusão é um fator que afeta o conjunto da sociedade. 

O processo acelerado de urbanização mudou a face da distribuição da população no 

território nacional. A oferta de infraestrutura trabalhista e educacional deveria distribuir as 

benesses de modo isonômico, mas é difícil seguir tal movimento. E a expansão (física) 

universitária não acompanha as demandas locais. 

São as demandas locais (e regionais) que mudaram os processos produtivos e 

tecnológicos, mudaram as perspectivas educacionais e culturais que orientam a educação dos 

jovens e a definição de vocações e mercado de trabalho. As alternativas são: ensino a distância, 

cursos de menor duração, novas graduações que respondem às necessidades locais ou 

regionais. O Brasil se descobre parte de movimentos mais amplos de integração e intercâmbios 

regionais e globais nas áreas trabalhistas e educacionais, isto é, o governo se adaptou às novas 

formas de educação institucional – existem infraestruturas voltadas para o favorecimento de 

habitantes de áreas remotas. 

Desse modo, as novas demandas são conformadas e implicam em novos parâmetros e 

expectativas para a formulação e implementação das políticas públicas na área da expansão 

educacional. O MEC tem realizado ações neste sentido, haja vista as dotações orçamentárias 

que geraram os projetos Prodocência, ProInfo, Reuni e, ultimamente, o PARFOR. São editais, 

chamadas públicas, incentivos pecuniários para a expansão de vagas, abertura de cursos de 

nível superior e estímulo a uma segunda graduação ou, principalmente, a aquisição de uma 

titulação apropriada ao desempenho profissional docente. 

O MEC vem manifestando o desejo de melhorar o ensino fundamental, médio e superior. 

A sucessão de ações governamentais comprova isso. O PARFOR, por exemplo, vislumbra uma 
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questão importantíssima: não basta expandir os cursos universitários (presenciais ou não), é 

importante a revisão do exercício das profissões regulamentadas e atentar para o fato de que 

existem professores-leigos lecionando em escolas públicas e privadas por falta de titulação 

própria ou em desvio de função. Em suma: o MEC reconhece a importância da formação 

continuada. 

Nesse cenário, a UFES como uma entidade federal de ensino sente-se chamada a refletir 

sobre as condições concretas que envolvem as práticas dos profissionais que forma, visto que 

as licenciaturas compreendem significativo número em relação aos cursos oferecidos pela 

Universidade. Ou seja, temos experiência na formação de professores. 

A apresentação de um projeto de Licenciatura de Italiano em EaD, tendo como órgão 

proponente o Departamento de Línguas e Letras em parceria com a Secretaria de Ensino a 

Distância da UFES (SEAD), atualiza a compreensão em relação às solicitações apresentadas 

pela sociedade espírito-santense e contribui para que possamos capacitar pessoas que 

apresentam um quadro real de carência educacional. Por seu lado, a UFES também é chamada 

a repensar suas ações destinadas a proteger a sociedade contra o mau exercício das profissões. 

Em comum, as secretarias de educação e as universidades públicas têm diante de si o desafio 

de se converterem em agentes proativos no aprimoramento do exercício profissional do 

magistério. 

Um curso de Italiano na modalidade EaD para oito polos, com a oferta de 240 (duzentas 

e quarenta) vagas é uma significativa inserção política, econômica e social da UFES na 

comunidade, visto que no Espírito Santo os municípios de origem europeia preservam as 

culturas dos antepassados colonizadores por meio da manutenção e transmissão da tradição 

cultural de cada grupo, dentre elas destacamos a língua. 

A licenciatura a distância se justifica pela posição geográfica de nossos campi: o campus 

que oferece licenciaturas está situado em Vitória. Os campi de São Mateus e Alegre não 

oferecem licenciatura em língua estrangeira porque são especializados em outras áreas de 

conhecimento. Além disso, o deslocamento de professores sediados na capital para os campi 

seria oneroso para a Instituição e não teríamos capital humano para tal empreitada. Nessa 

perspectiva, a solução viável foi a graduação a distância, por meio de uma plataforma de ensino 

e de encontros presenciais. O processo didático é mediado por professores, por tutores e por 

gestores. 

A EaD, nas IES públicas, é gerenciada pelo sistema Universidade Aberta do Brasil 

(UAB). Os cursos são gratuitos e destinados, preferencialmente, para professores em exercício 

das escolas públicas [categoria A], mas que atuavam em áreas sem titulação adequada. Com a 

dinâmica das adesões das instituições à EaD, passou-se a reservar um determinado número de 

vagas para a demanda social [categoria B], isto é, o público em geral. 

A proposta do curso de italiano se inseriu na primeira e na segunda categorias expostas 

anteriormente porque atende aos candidatos da demanda social que se candidataram ao curso, 

assim como aos professores (já titulados em outras áreas) que farão sua segunda licenciatura. 

Diante do exposto, conclui-se que o Departamento de Letras e Línguas da UFES, com a 

Licenciatura Letras Italiano, ampliou sua função social no estado. Não obstante, compreende-
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se que a contrapartida do MEC e das prefeituras foi fundamental para operacionalização do 

curso no sentido de assumirem reiteradamente os seus papéis e suas responsabilidades cíveis 

na qualificação de profissionais no magistério do italiano Espírito Santo. 

2.1. Expansão da Instituição de Ensino Superior e o Curso Letras Italiano EaD 

A Universidade tem tentado acompanhar as necessidades locais sob a ótica dos processos 

de interiorização que propiciaram a criação e a expansão de campi universitários nas últimas 

décadas. No entanto, a expansão física das universidades estatais brasileiras não alcança todos 

os entes federados e é sabido também que o processo de interiorização física é oneroso e 

demanda muito tempo para sua implantação. Por isso, o crescimento da Universidade está 

sendo viabilizado por meio da EaD, que, segundo Sartori e Roesler (2005), tem recebido a 

chancela do MEC e da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura). 

Sabemos que, no Brasil, a formação de professores está historicamente sob a guarda das 

instituições públicas de ensino. A UFES, ao oferecer uma graduação de Letras Italiano a 

distância, potencializa esta tendência. 

A Universidade fez sua introdução neste cenário educacional há bastante tempo, abrindo 

cursos de Pedagogia para dar diplomação aos profissionais do magistério. Os cursos a distância 

estão sob a tutela da SEAD e que se vale da plataforma MOODLE como suporte digital de 

aprendizagem para cursos de graduação e pós-graduação. 

Dados retirados do PDI da UFES sobre a SEAD nos informam que: 

[...] essa Secretaria é a instância responsável por promover ações educativas e de 

formação, nas quais a mediação didático-pedagógica dos processos de ensino e de 

aprendizagem ocorre por meio da utilização das tecnologias da informação e da 

comunicação nos ambientes virtuais de aprendizagens e, presencialmente, nos 

polos municipais de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e 

em outros espaços educativos. 

A SEAD está estruturada da seguinte forma: 

● Secretaria de Ensino a Distância; 

● Direção Acadêmica; 

● Secretaria Administrativa; 

● Coordenação de Ambientes Virtuais de Aprendizagem; 

● Coordenação de Conferência Web; 

● Secretaria Acadêmico-administrativa dos cursos; 

● Laboratório de Designer Instrucional. 

Pelo exposto, podemos aferir que a UFES tem um histórico bem-sucedido no ensino a 

distância, visto que a SEAD tem infraestrutura para oferecer o curso, visto que em parceria 

com a UAB/CAPES tem contribuído para democratizar o acesso à Universidade. 



SILVA, R. C. & Degache, C. (Ed.) (2022). Atas do II Congresso Internacional DIPROling2019: Línguas em 

trânsito: desafios e perspectivas para professores e formadores – II Colóquio Ensino de Línguas Estrangeiras 

em Contexto Universitário. Centro de Ensino de Línguas (CEL) Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) Campinas, 29, 30, 31 de outubro de 2019. 

 

160 

A SEAD integra o Sistema Universidade Aberta do Brasil (SisUAB), que gerencia cursos 

de graduação e pós-graduação a distância e é administrado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em parceria com a Diretoria de 

Educação a Distância. 

Tendo como base o aprimoramento da educação a distância, o sistema Universidade 

Aberta do Brasil visa expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação 

superior. Para isso, o sistema tem como base fortes parcerias entre as esferas federais, estaduais 

e municipais do governo. 

No Portal do MEC lemos que a UAB é: 

[...] um programa do Ministério da Educação, criado em 2005, no âmbito do Fórum 

das Estatais pela Educação e possui como prioridade a capacitação de professores 

da educação básica. Seu objetivo é estimular a articulação e integração de um 

sistema nacional de educação superior. Para isto a UAB não propõe a criação de 

uma nova instituição de ensino, mas sim, a articulação das já existentes, 

possibilitando levar ensino superior público de qualidade aos municípios 

brasileiros que não possuem cursos de formação superior ou cujos cursos ofertados 

não são suficientes para atender a todos os cidadãos. 

Após a apresentação dos aspectos conceituais, temos os gargalos operacionais, que 

elencamos a seguir: 

● Equipe de Tutores sem formação em italiano: paradoxo acadêmico – primeiro 

desafio; 

● Equipe de italiano da UFES: 2 docentes – segundo desafio; 

● Carência de campo de estágio: não há ensino regular do italiano na rede pública no 

Espírito Santo – terceiro desafio; 

● Operacionalizar 400 horas de estágio para 8 polos! – mais um desafio; 

● Otimizar 200 horas de atividades curriculares e 10% da carga horária do Curso para 

a extensão – quarto desafio. 

A fim de superar os desafios apresentados, algumas ações foram pensadas pela 

coordenação do curso e vêm sendo implementadas: 

● Desafio 1: dinamização das aulas por meio das monitorias em língua italiana; 

● Desafio 2: processo seletivo para professores de italiano de IES nacionais [parceria 

exitosa!!!]; 

● Desafio 3: utilizar a experiência no ensino presencial e firmar convênios com as 

secretarias de educação [parceria bem sucedida]; 

● Desafio 4 e 5: promover atividades extensórias, eventos, projetos: trabalho 

hercúleo. 

Estes itens estão sendo enfrentados e otimizados à medida que o curso está sendo 

ofertado, por meio de: 
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● A Monitoria on-line aproveita a proficiência linguística dos cursistas. Desta forma 

é possível auxiliar os professores nas tarefas de montagem e execução das 

disciplinas do âmbito de italiano; 

● Os monitores foram selecionados pelos docentes responsáveis das disciplinas 

ofertadas, com a supervisão da coordenação do curso. 

● Disciplinas com Monitoria On-line,em 2019/1: TÓPICOS DE CULTURA 1 e 

LÍNGUA ITALIANA 3. 

● Certificação para os partícipes. 

● Outro desafio operacional é a reoferta de disciplinas, que tem sido feita por meio 

desses recursos: 

● Reposição feita pela Coordenação [docente de italiano]; 

● Participação de professor voluntário; 

● Reoferta durante o período de férias letivas. 

3. A plataforma Moodle e outras ferramentas 

A Plataforma MOODLE, em sua versão atualizada (número), permite uma gama de 

possibilidades de interação e produtividade. Mais um parágrafo sobre o Moodle. 

Além dela, docentes, discentes e tutores se valem dos recursos da informática educativa 

e das TDICs. 

As principais ferramentas utilizadas são: 

• Google Drive → compartilhamento de documentos, montagem compartilhada dos 

materiais 

• Youtube → informática educativa com foco em materiais autênticos em língua 

italiana 

• E-mail institucional → recebimento de materiais autênticos dos cursistas para 

avaliação de tarefas (principalmente gravação de áudio). 

• A Educação a distância é um trabalho colaborativo, no qual atuam muitos 

membros, a saber: 

• Tutores presenciais e a distância; 

• Designer Instrucional: dinamiza a Plataforma; 

• Equipe de designers gráficos que colaboram com a criação de mídias para a 

publicação de material didático; 

• Professores que postam conteúdos e tarefas/provas. 

• Fluxo da matriz curricular em dia com o Projeto Pedagógico do Curso; 

• Projetos de extensão e atividades curriculares em andamento. 

 

4.  Breve relato de experiência docente no curso EaD de licenciatura em italiano 

Como professora da área de italiano da UFBA tive a oportunidade de participar do curso 

de licenciatura em italiano a distância. Ministrei as disciplinas de língua italiana 1 e língua 

italiana 2, respectivamente, nos segundo e terceiro períodos do curso. A experiência nos 
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proporcionou um aprendizado e um maior conhecimento da atuação em educação a distância, 

bem como de suas tecnologias. A Plataforma MOODLE, em sua versão atualizada, permitiu 

uma série de atividades com possibilidade de interação e produtividade, por meio do ensino da 

gramática da língua italiana, da leitura e da escrita. Nossa preocupação sempre esteve voltada 

para a apresentação do conteúdo de forma dinâmica e clara, em língua italiana, permitindo ao 

aluno, desde sempre, o contato com a língua estudada. Utilizamos materiais didáticos, os mais 

variados possíveis, usando de material já em circulação nacional, além da possibilidade de 

apresentar conteúdo autêntico através de ferramentas como Google Drive, compartilhando 

documentos, montagem compartilhada dos materiais; Youtube, com vídeos e áudios autênticos, 

canções, filmes, etc; valendo-se de uma informática educativa com foco em materiais 

autênticos em língua italiana. Realizamos gravação de áudio e web aulas, sempre em língua 

italiana, trabalhando a recepção e a compreensão oral, e interagindo com os alunos em web 

conferências, com chat ao vivo, promovendo a produção escrita. O e-mail institucional nos 

permitiu o recebimento de materiais autênticos dos cursistas para avaliação de tarefas e auxiliou 

muito na produção escrita, uma vez que os alunos sempre se esforçaram para escrever na língua 

estudada. Além disso, os fóruns de discussão, publicados na plataforma MOODLE, permitiram 

trabalhar temas da contemporaneidade e da cultura italiana, auxiliando na interação entre 

docentes e discentes. Também utilizamos as ferramentas da plataforma para gravação de áudios 

dos discentes, permitindo o trabalho com a oralidade, ampliando a participação e aprendizagem 

da língua em sua expressão oral. Assim, podemos verificar que docentes, discentes e tutores se 

valem dos recursos da informática educativa e das TDICs para a realização do curso de maneira 

produtiva, dinâmica e colaborativa. 
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RESUMEN 

La enseñanza de lenguas en un contexto global multilingüe y multicultural debe desarrollar la 

comunicación lingüística e intercultural, asociando este aprendizaje al descubrimiento, la 

vivencia y experimentación de otras culturas, lo que, en el contacto directo con el Otro, permite 

formar un espíritu más abierto y tolerante frente a la diferencia, ya sea cultural o lingüística. 

Esta comunicación aborda el uso de las TIC como mediadoras e impulsoras del aprendizaje, 

usando herramientas que potencian procesos de reflexión lingüística y cultural con base en 

modelos metodológicos activos. A través de un proyecto pedagógico de intercambio, nos 

propusimos desarrollar la competencia lingüística e intercultural, así como la alfabetización 

digital entre estudiantes de escuelas secundarias públicas de Argentina y Brasil. Durante cuatro 

semanas, los estudiantes realizaron tareas de recepción y producción en español y portugués 

utilizando las TIC que culminó en la publicación de una revista digital bilingüe español- 

portugués sobre temas de interés de los participantes. Al final de esta experiencia notamos un 

aumento en la motivación para aprender otra lengua, una mayor apertura para la diversidad 

cultural y desarrollo de competencias de alfabetización digital. 

RESUMO 

O ensino de línguas no contexto global, multilíngue e multicultural deve desenvolver a 

comunicação linguística e intercultural associando o aprendizado ao descobrimento, a vivência 

e a experimentação de outras culturas. Através do contato direto com o Outro, procuramos 

formar um espírito mais aberto e tolerante diante da diferença linguística ou cultural. Esta 

comunicação aborda o uso das TIC como mediadoras e impulsoras do aprendizado através das 

ferramentas que potenciam processos de reflexão linguística e cultural com base em modelos 

metodológicos ativos. Através de um projeto pedagógico de intercâmbio, nos propusemos 

desenvolver a competência linguística e intercultural e a alfabetização digital entre estudantes 

de escolas públicas de ensino médio de Argentina e de Brasil. Durante quatro semanas, os 

estudantes cumprimentaram tarefas de recepção e de produção em espanhol e em português 

utilizando as TIC com o intuito de produzir uma revista digital bilíngue espanhol-português 

sobre assuntos de interesse dos participantes. Ao final da experiência, percebemos uma maior 

motivação para aprender a outra língua, uma maior abertura diante da diversidade cultural e o 

desenvolvimento de competência de alfabetização digital.  

PALABRAS CLAVE: lengua extranjera, TIC, interacción, alteridad, revista bilingüe. 

PALAVRAS-CHAVE: língua estrangeira, TIC, interação, alteridade, revista bilíngue 

1. Introducción 

Asociar el aprendizaje de las lenguas al descubrimiento, vivencia y experimentación de 

otras culturas potencia y fomenta nuevos aprendizajes culturales en contacto directo con el 

otro, permitiendo así formar un espíritu más abierto y tolerante frente a la diferencia, ya sea 

cultural, ya sea lingüística. (CARAP 2012; Aktas 2016). 

Como competencia plurilingüe (CP) nos referiremos a un amplio repertorio lingüístico 

que permitirá al individuo ser capaz de comunicar y comprender mensajes en un determinado 

mailto:bettyluque02@gmail.com
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contexto que se construye por la presencia de más de una lengua (Andrade, 2003 cit. Por Cruz 

Antunez & Teixeira 2009). 

Uno de los instrumentos que contribuye para el conocimiento, valorización y 

optimización del repertorio lingüístico-comunicativo y cultural de los alumnos en el 

aprendizaje de lenguas es la utilización de las redes sociales y de sus procesos y herramientas, 

como mediadores/facilitadores en la construcción de redes para compartir conocimiento más 

allá de la enseñanza formal, no formal e informal. La red social Facebook aunque no haya sido 

creada para un ambiente de aprendizaje virtual, ofrece un abanico de recursos, funcionalidades 

y aplicaciones que permiten ampliar y dar significado a los procesos de enseñanza y aprendizaje 

(EDUCASE, 2007). 

En este trabajo presentamos las herramientas de la red social Facebook como mediadoras 

en un proyecto plurilingüe y pluricultural. Pretendemos, por medio de este ambiente virtual 

promover valores como la autonomía, la responsabilidad en los aprendizajes y la reflexión 

inter/intra lenguas mediante un proceso colaborativo, cooperativo e interaccionista. Con este 

objetivo, creamos una plataforma de intercambio virtual para promover el encuentro entre 

estudiantes de una escuela secundaria de la ciudad de Córdoba, en Argentina y del Instituto 

Federal del municipio de Nova Cruz, Rio Grande do Norte, en Brasil y redimensionamos este 

espacio digital en una perspectiva de enseñanza constructivista. 

Desde el año 2016 venimos desarrollando proyectos de intercambio entre ambas 

instituciones basados en los principios de la intercomprensión (IC) en lenguas romances, en 

este caso portugués y español. En nuestro rol de administradoras del grupo, proyectamos 

diferentes desafíos online tendientes a regularizar los procesos y productos de la interacción 

lingüística y cultural. 

2. Marco teórico 

Vivimos, tal como lo refiere Dias Figueiredo (2015) en la era social, siendo las nuevas 

formas de socialización, proporcionadas por las redes de comunicación, una realidad en las 

más diversas esferas de la sociedad. Son, en esta línea, las redes sociales definidas por Franco 

(2012) “un proceso de socialización, algún tipo de interacción colectiva y social, presencial o 

virtual, que presupone compartir información, conocimiento, deseos e intereses” (p.112), una 

parte integrante de la vida de nuestros alumnos, destacándose la red social Facebook como una 

de las más utilizadas como espacio para compartir, interactuar o discutir ideas. Actualmente 

esta red ha sido dejada un poco de lado por los jóvenes, pero consideramos que reúne todas las 

condiciones en cuanto herramienta de trabajo on line para el trabajo áulico. Por otro lado, los 

intercambios entre los alumnos también continúan por otras redes sociales como Instagram y 

WhatsApp, en este caso sin interferencia de las docentes. Facebook, así, fue la utilizada para el 

trabajo pedagógico propiamente dicho del proyecto. 

La UNESCO (2014) está atenta a un cambio de paradigma en la educación, como 

consecuencia de la masificación de las redes sociales junto al público más joven que ha venido 

a incitar a los profesionales en educación en el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje 

que respondan al siguiente desafío: ¿cómo utilizar las redes sociales en el aprendizaje de las 
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lenguas (extranjeras)? De la misma manera, la Agenda 2030 (2015) en la que se encontraban 

definidos objetivos de desarrollo sustentable, asumiendo especial relevancia la publicación del 

Referencial de Educação para o Desenvolvimento, reitera el papel del alfabetismo digital en 

este ámbito. 

Ante este cambio de paradigma, han sido realizados varios estudios en el campo de la 

educación que apuntan a un trabajo de reflexión sobre la inclusión de las redes sociales como 

mediadoras en una educación lingüística e intercultural (Santos, 2014; Bacich, Tanzi Neto & 

Trevisani, 2015; Leffa 2016). Los autores preconizan la mediatización de estos recursos en el 

alcance de una mayor personalización de la enseñanza. 

Delimitadas por las consideraciones antes enunciadas, estamos en plena transición para 

el alcance de un nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje, además porque hasta los alumnos 

y profesores no son más los mismos, ni los procesos de aprendizaje e interacciones sociales. 

¿Continuará, en esta línea la escuela, en esta perspectiva tal como la conocemos hasta ahora? 

¿Continuarán los sistemas de enseñanza sin tener en cuenta en sus propuestas metodológicas y 

didácticas todas estas transformaciones sociales, ilustrativas de una nueva era social? ¡Este 

proyecto evidencia una posible travesía en el enlace de una pedagogía socialmente 

transformadora! 

3. Encuadre metodológico y curricular de la experiencia 

La experiencia, desarrollada en el 6° año de la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro 

Carbó de la ciudad de Córdoba, se encuadra en las orientaciones propuestas en el Diseño 

Curricular de la Orientación Lenguas 2012 – 2020 del Ministerio de Educación de la provincia 

de Córdoba (tomo 6). Esta normativa incentiva experiencias de aprendizaje activas tales como 

la participación en intercambios educativos con escuelas de países extranjeros en función de 

las lenguas-culturas que se enseñen, de acuerdo con la tecnología disponible (redes sociales, 

correo electrónico, entre otros). Por otro lado, el documento promueve un uso crítico y 

contextualizado de las TIC en proyectos o tareas de búsqueda, organización y comunicación 

de información que apelan a recursos multilingües tales como diccionarios en línea, 

traductores, buscadores para resolver problemas de producción o de comprensión. Desde el 

punto de vista lingüístico y discursivo, el discurso oficial promueve el desarrollo de tareas 

contextualizadas a partir de textos escritos y orales, de diferentes géneros discursivos, y 

promueve procesos de reflexión sobre y entre las lenguas en tareas que abordan temáticas del 

universo juvenil. 

Este proyecto fue desarrollado en una modalidad de trabajo colaborativo entre dos 

espacios curriculares: Portugués- lengua adicional C y Tecnología de la Información y de la 

Comunicación. Esta alternativa pedagógica interdisciplinaria contempló las TIC como 

herramientas y contexto para el aprendizaje del portugués lengua extranjera, de allí la 

denominación “Portugués a través de TIC”. Asumir esta modalidad de desarrollo del proyecto 

exigió un diálogo constante entre objetivos, contenidos y metodologías de trabajo entre los 

profesores involucrados.  
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3.1.  Desarrollo de la experiencia  

El proyecto contó con la participación de 2 (dos) grupos de estudiantes del Instituto 

Federal de Nova Cruz (IFRN), municipio de Río Grande do Norte, Brasil, con la profesora de 

Español LE, Carolina Lúgaro en una propuesta de Extensión del Instituto, y, por otro lado, 2 

(dos) de Córdoba de la Escuela Normal Superior “Dr. Alejandro Carbó”, en la Orientación 

Lenguas. Dos grupos pertenecían al turno mañana, otros dos al turno tarde y cada uno contaba 

con 25 alumnos. 

A través de este proyecto nos planteamos los siguientes objetivos: (1) Desarrollar el 

conocimiento lingüístico de los adolescentes involucrados a través de una situación auténtica 

de interacción comunicativa, (2) introducir diversas herramientas digitales utilizándolas con 

objetivos pedagógicos, (3) usar la lengua meta y materna como un medio para conseguir 

resultados linguísticos y extra-linguísticos como el desarrollo de autonomía y pensamiento 

crítico y (4) desarrollar una competencia intercultural favorable al interconocimiento para la 

integración en las diferencias. 

El intercambio se realizó entre los meses de mayo y septiembre de 2018, en el marco de 

las actividades desarrolladas en las cátedras de Español Lengua Extranjera en el Instituto 

Federal Campus Nova Cruz (IFRN) y Portugués Lengua Extranjera en la escuela Carbó. 

Durante ese tiempo, los encuentros ocurrieron de forma asíncrona una vez por semana y en 

ellos eran propuestos siguientes desafíos pedagógicos y actividades de interacción a través de 

diversas herramientas digitales: 

Desafío 1: crear en un Popplet o en otro recurso online a elección, un mapa 

conceptual sobre el repertorio lingüístico y cultural del alumno. Partiendo de la 

frase “Yo en el mundo”, las docentes mostraron un tutorial de cómo usar el recurso 

y un mapa conceptual, rescatando el conocimiento previo de los alumnos con 

relación a la comprensión, proficiencia o contacto con diferentes idiomas. 

Desafío 2: comentar los mapas conceptuales en sus lenguas de comunicación. 

Desafío 3: elaborar una presentación en su lengua de comunicación a partir de la 

herramienta online VideoScribe o de alguna otra herramienta que el alumno quiera 

explorar., hablando sobre ellos, sus familias, gustos, rutina, etc. Las docentes 

brindaron ejemplo previo. 

Desafío 4: compartir una música que pertenezca al repertorio cultural del 

estudiante y expresar sentimientos/emociones/juicios de valor reutilizando 

expresiones aprendidas anteriormente.  

Desafío 5: compartir una banda sonora, el resumen de una película o un libro que 

les haya gustado.  

Desafío 6: crear un vídeo con el programa Animoto, o en otro recurso online, 

mostrando imágenes de platos típicos nacionales y regionales, (utilización del 

buscador Google Earth, eventualmente). Hablar sobre el origen y la importancia 

cultural de la receta escogida haciendo una pequeña grabación con un recurso de 

audio a elección.  
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Desafío 7: elegir una persona del otro país y hacerle preguntas para conocerlo 

mejor 

Desafío 8: realizar una presentación sobre la persona que entrevistaron utilizando 

Powerpoint, Prezi o algún otro recurso digital, en lengua de aprendizaje. 

Desafío 9: formar grupos bilingües para la creación de una revista digital.  

Desafío 10: decidir y distribuir los temas que darán cuerpo a la revista.  

Desafío 11: desarrollar los temas seleccionados a través procesos de escritura 

colaborativa, utilizando un wiki en los idiomas de expresión de los alumnos. Cada 

tema fue trabajado en dos vertientes distintas, relacionados con una problemática 

más global y otra local, cada una en un idioma 

Desafío 12: editar la revista, elegir nombre, logotipo y layout final. 

Nota: todos los temas tratados durante el proyecto: gastronomía, música, cine, teatro, 

deportes, política, temas de actualidad regionales, etc. debían incluir referencias de los países 

involucrados. 

3.2.  Organización de la revista digital 

Para cumplir con esta tarea formamos grupos bilingües que debían proponer, decidir y 

distribuir los temas escogidos. Como herramientas digitales usarían video Animoto u otro 

recurso digital para hablar sobre gastronomía típica, canciones y bandas preferidas, violencia 

de género, feminismo, deportes, series y turismo. La escritura de las distintas producciones fue 

realizada de manera colaborativa en una wiki. Para finalizar debían escoger un título para la 

revista, un logotipo, un layout final y editarla. 

Como docentes acompañamos el proceso asistiendo en las dificultades técnicas, de 

comunicación, de organización en los tiempos. Orientamos la elección de temas que debía tener 

significación para los participantes y la reflexión discursiva sobre el contexto de producción de 

la revista (público adolescente), como finalidad buscamos un muestreo de la realidad actual de 

cada grupo en su ciudad, como espacio de circulación estarían involucradas las comunidades 

educativas de cada institución. De este modo, los estudiantes se convierten en embajadores 

culturales al elegir qué aspecto de su realidad les parece el más representativo y relevante de 

su ciudad y su país, derribando estereotipos y ampliando los lazos entre ambos pueblos. El 

compromiso de los jóvenes se vio fortalecido día a día con las propias propuestas que iban 

surgiendo sobre la marcha para dar un encuadre cada vez más ajustado al tema, más preciso, 

prolijo y cuidado en el diseño. En cuanto al desarrollo del proceso, tratamos de respetar un 

calendario de tareas acordado de antemano y asimismo tuvimos obstáculos que sortear, 

inconvenientes de toda índole (técnicos, lingüísticos, de comunicación, de comprensión, falta 

de internet en la escuela, etc.). Por ejemplo, en los tiempos de comunicación, al ser dos escuelas 

con proyectos institucionales muy dispares (IFRN, técnico y Escuela Carbó, humanista), la 

permanencia tenía mayor carga horaria para los jóvenes brasileños, razón por la cual se debían 

acordar períodos de trabajo colaborativo más acotados. En cuanto a los inconvenientes 

técnicos, cabe mencionar que en la escuela de Córdoba no contamos con una sala de 

informática moderna, ágil, adecuada a la velocidad de búsqueda y envió la de información, esto 
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lleva a los alumnos a completar sus trabajos con sus teléfonos móviles o desde sus casas, lo 

que por otro lado, permitió un aprendizaje en cualquier hora y en cualquier lugar, prolongando 

así el tiempo de aprendizaje del aula.  

4. Reflexiones finales  

Al realizar un trabajo final colaborativo, revista digital, los estudiantes desarrollaron la 

autonomía, el pensamiento crítico y aprendieron competencias digitales en un proceso de 

tolerancia y respeto por el Otro, resolvieron pequeños conflictos y reflexionaron sobre 

aspectos que conciernen a la convivencia con lo diferente. Sin embargo, siempre hay 

cuestiones tanto técnicas como pedagógicas para ajustar año a año basándonos en los 

desaciertos y en las situaciones fortuitas que debimos resolver sobre la marcha. De todos 

modos, los estudiantes aseguraron que Internet torna interesante las actividades realizadas en 

clase desde los primeros contactos hasta el producto final. 

De esta manera podemos concluir diciendo que estamos convencidas del alto valor que 

esta propuesta-proyecto pueda constituir en las escuelas, sobre todo con respecto a la 

movilización de prácticas plurales por procesos de una red social, sobradamente conocida y 

paradójicamente sub aprovechada y/o subestimada. Estamos convencidas que creamos un 

puente entre educación formal y no-formal. Esperamos que esta red social Facebook, tomada 

como elemento conciliador de nuevas prácticas y abordajes, constituya un faro de expresión 

de cambios globales en la búsqueda de una didáctica transformadora en encuentros a distancia 

entre ciudades y tradiciones diferentes mediados por sus jóvenes embajadores culturales. 
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RIASSUNTO 

Il presente lavoro è una proposta di materiali didattici, basati sugli approcci plurali 

(CANDELIER et al., 2007) e sulle strategie inter e transdisciplinari, che utilizzano una lingua 

romanza minoritaria e minorizzata, il siciliano, come ponte per l’insegnamento di due lingue 

parenti, l’italiano e il portoghese. Il siciliano (SCIANGOLA, 2015) rappresenta uno strumento 

dell’Intercomprensione in Lingue Romanze (ICLR) giacché condivide, con le lingue target, 

origine, influenze, conservazione, convivenza e interscambi. La metodologia si basa 

sull’introduzione alle variazioni del siciliano in analisi comparativa e contrastiva, attraverso 

l’uso di vignette e drammatizzazione di situazioni contestualizzate. Questo cammino di 

apprendimento di lingue in “bouquet” (SHEEREN, 2016) contribuisce ad attribuire 

uguaglianza e legittimità alle lingue, a tutelare quelle a rischio di estinzione (LONGOBARDI, 

2016) ed a valorizzare una diversità linguistica e culturale.  

RESUMO 

O presente trabalho é uma proposta de materiais didáticos baseados nas abordagens plurais 

(CANDELIER et al., 2007) e estratégias inter e transdisciplinares que utilizam uma língua 

românica minoritária e minorizada, o siciliano, como ponte para o ensino de duas línguas 

parentes, o italiano e o português. O siciliano (SCIANGOLA, 2015) representa uma ferramenta 

para a Intercompreensão em Línguas Românicas (ICLR) já que compartilha, com as línguas-

alvo, origem, influências, conservação, convivência e intercâmbios. A metodologia é baseada 

na introdução às variações do siciliano em análise comparativa e contrastiva, utilizando-se de 

vinhetas e dramatizações de situações contextualizadas. Este caminho de aprendizagem de 

línguas em “buquê” (SHEEREN, 2016) contribui para atingir igualdade e legitimidade entre as 

línguas, tutelar aquelas em risco de extinção (LONGOBARDI, 2016) e valorizar uma 

diversidade linguística e cultural. 

PAROLE-CHIAVE: intercomprensione, siciliano, lingue minoritarie, approcci plurali, analisi 

contrastiva. 

PALAVRAS-CHAVE: intercompreensão, siciliano, línguas minoritárias, abordagens plurais, 

análise contrastiva. 

1.  Il siciliano dal punto di vista sociolinguistico e glottipolitico: storia 

Il siciliano è una lingua romanza parlata ancora oggi e radicata nell’anima dei siciliani. 

L’introduzione forzata della lingua italiana dopo l’Unificazione Nazionale del 1861 raggiunse 

le regioni del Sud soltanto intorno al 1953-54, grazie ad un’intensa campagna contro 

l’analfabetismo, che si concretizzò con l’obbligo scolastico, alla quale contribuì, in maniera 

determinante, la radio prima e la televisione poi. 

Ancora oggi, più di 150 anni dopo, il 20% dei siciliani alterna nella comunicazione il 

siciliano e l’italiano e circa il 50% parla il siciliano in casa. Le persone con più di 70 anni 

continuano a comunicare tra loro solo in siciliano. 
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In questo contesto, è opportuno puntualizzare che il siciliano è definito un dialetto poiché, 

nella gestione politica dei contatti tra lingue e nella costituzione storica della struttura politico-

amministrativa dello Stato italiano, il siciliano ed altre lingue della penisola soffrirono 

l’imposizione dell’idioma ufficiale; ma, ancora oggi, il siciliano conserva le caratteristiche di 

una lingua: non viene parlato solamente in Sicilia ma va oltre, arrivando ad una parte 

considerevole della Calabria ed alla parte peninsulare della Puglia denominata Salento, per non 

considerare il grande numero di parlanti negli Stati Uniti, emigrati prima degli anni Cinquanta; 

inoltre, non è una variante dell’ italiano perché è un volgare che si è evoluto direttamente dal 

latino. 

Così come il portoghese brasiliano, il siciliano ha mantenuto intatte espressioni arcaiche 

tradizionali ed ha conservato molti termini della lingua più antica, grazie alla distanza 

geografica dai centri di potere (nella fattispecie, il Portogallo rispetto al e le capitali d’Italia, 

Torino prima e Roma poi, rispetto alla Sicilia) e, quindi, un minor coinvolgimento nelle 

imposizioni normative che finivano per disperdersi a causa della distanza. 

La collocazione periferica del Brasile e della Sicilia e la comune origine latina hanno 

fatto sì che molte coincidenze siano presenti nello schema di conservazione del siciliano e del 

portoghese brasiliano e che molte strutture e situazioni linguistiche risultino analoghe, quando 

non perfettamente coincidenti. 

Le due lingue non condividono soltanto l’origine ma anche la convivenza e 

l’interscambio con altre lingue romanze: la Sicilia ebbe la dominazione normanna (1060-1149) 

e, pertanto, l’introduzione di molti termini galloromanzi, e quella angioina, che portò nel 

siciliano termini francesi e provenzali, e ancora quella ispano-borbonica, lunghissima (1282-

1713/1735-1860), che infarcì il siciliano di lessico catalano e castigliano. Il portoghese 

brasiliano, dal canto suo, ha avuto molte commistioni con le lingue europee a causa della 

massiccia e costante immigrazione dal vecchio continente, a partire dal XVI secolo fino al XX 

secolo. 

Si deve infine al magnifico lavoro dell’Imperatore Federico II di Svevia la trasformazione 

della Sicilia in un regno moderno ed efficiente: egli fece dell’isola la sua patria e promosse la 

letteratura creando la Scuola Poetica Siciliana, nella quale lavorarono anche poeti provenzali; 

inoltre, fu alla sua corte che il siciliano, usato non solo come lingua di comunicazione ma anche 

di arte e cultura, acquisì grande prestigio e lo mantenne almeno fino alla morte di Federico, 

avvenuta nel 1250. 

Per un breve periodo, durato circa trent’anni, la Sicilia fu sotto la dominazione angioina 

di lingua francese. Poi, gli aragonesi assunsero il potere e rimasero praticamente fino all’unità 

d’Italia, il che comprova un adstrato/substrato sempre di origine romanza con prevalenza 

iberica. Tra l’altro, gli aragonesi fecero in modo che molti latifondisti si trasferissero dalla 

Spagna alla Sicilia e assumessero incarichi nel governo e nell’amministrazione, utilizzando la 

loro lingua materna, cioè lo spagnolo dell’epoca. 
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1.1 Da lingua a dialetto  

Il siciliano, come le altre lingue d’Italia, passò dalla categoria di lingua a quella di dialetto 

quando l’unità politica del Paese, insieme a cambiamenti sociali ed economici importanti come 

l’industrializzazione, l’urbanizzazione, le migrazioni interne ed i mezzi di comunicazione di 

massa trasformarono le lingue non ufficiali del territorio italiano in dialetti (De Mauro, 2017). 

Oltre a ciò, i siciliani vivono ancora oggi il dilemma di una lingua che fu egemonica per 

molto tempo, in quanto svolgeva importanti funzioni sociali, e fu anche maggioritaria (nel 

Regno delle due Sicilie) fino a regredire, dopo l’unificazione d’Italia, a variante bassa di una 

diglossia imposta che mirava, nel frattempo, a distruggere totalmente il siciliano così come 

tutte le altre lingue della penisola o, comunque, a relegarle a funzioni sociali sempre meno 

’ufficiali’. 

Il siciliano, pur essendo stato per molto tempo la variante bassa di un’altra alta (occitano, 

catalano, castigliano, francese, italiano), non fu mai condannato a sparire perché nessun 

colonizzatore impose mai la sua lingua al popolo. In questo senso, il concetto di diglossia che 

si applica al siciliano è quello di Fishman del 1967 e non quello di Ferguson: quest’ultimo si 

riferiva alla diglossia come a due varianti coesistenti della stessa lingua, ciascuna con differenti 

compiti e funzioni, mentre Fishman si riferiva alla diglossia data da idiomi in contatto. 

Prendendo a modello la classificazione di Fishman, il siciliano si collocherebbe in una 

situazione di diglossia senza bilinguismo nel periodo tra l’Unità d’Italia fino agli anni ’50, ossia 

durante la Prima Guerra Mondiale, il Fascismo e la Seconda Guerra fino all’avvento di radio e 

televisione. 

Per secoli, il siciliano visse una situazione prevalentemente di diglossia con bilinguismo 

nella quale la lingua del colonizzatore era quasi sempre impiegata nelle alte funzioni sociali 

mentre il siciliano era riservato a quelle basse ma il numero di parlanti era enorme; la maggior 

parte dei monolingui era parlante di siciliano mentre i bilingui erano i siciliani parlanti di 

siciliano che conoscevano la lingua del colonizzatore. 

Oggi il siciliano può essere considerato in un conflitto linguistico (Vallverdú,1981) nel 

quale rappresenta la lingua socialmente e politicamente dominata mentre l’italiano è dominante 

e questo conflitto si ripete per tutti i dialetti ed in tutte le regioni d’Italia. Lo Stato nazionale 

impose l’italiano in quanto lingua delle funzioni politiche ed amministrative il che fece in modo 

che, all’inizio, solo una élite istruita ed acculturata dominasse la lingua imposta come 

egemonica, ottenendo vantaggi rispetto al popolo considerato illetterato perché non dominava 

la lingua dello Stato; l’alfabetizzazione universale dello Stato Nazionale fece il resto. 

Nella sfera lavorativa, ancora oggi si parla maggiormente il siciliano nelle società 

tradizionali e che svolgono lavori non intellettuali mentre nelle società più urbanizzate ed 

industrializzate si è creato in Sicilia quello che Aracil (1983) definisce bilinguismo unilaterale, 

per cui tutti i parlanti di siciliano, la lingua dominata, parlano anche la lingua dominante, 

l’italiano, ma non viceversa; proprio per questo, i parlanti della comunità linguistica dominata 

si relazionano con gli altri attraverso la lingua dominante, il che causa un’asimmetria che, col 

passare del tempo, diventa normale. 
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I siciliani vivono tuttora in un sogno perenne, desiderando che torni il passato glorioso 

che vissero grazie a civiltà meravigliose come quella greca e latina. 

Quando ci accusano di essere retrogradi e di parlare un italiano con un accento molto 

forte (le doppie quasi triple, le vocali aperte, la r palatale fricativa) rispondiamo sempre che 

quando nel Nord d’Italia ancora salivano sugli alberi come le scimmie nel sud insegnava 

Pitagora e nasceva Archimede. 

In realtà, questa rabbia mal repressa non è altro che una rivendicazione politica, dato che 

la progressiva sparizione del siciliano è stata causata soprattutto dal cambiamento nelle 

condizioni politiche, amministrative e sociali del sud Italia che, oltre alla Sicilia, comprendeva 

la Campania, la Calabria e la Puglia, dove si parlavano varianti del siciliano. 

Oggigiorno il siciliano, come tutte le lingue non egemoniche, muore perché invecchiano 

e muoiono i suoi parlanti. Tutti i siciliani nati più o meno subito dopo la guerra parlano tra loro 

quasi sempre in siciliano quando provengono da famiglie modeste, operaie o contadine e 

frequentarono solo quella che era la scuola obbligatoria all’epoca. Ma hanno più di settant’anni. 

E non sono eterni. Ecco perché bisogna lavorare perché non si disperdano patrimoni linguistici. 

2. Il siciliano come strumento dell’intercomprensione 

Quanto anteriormente, spiega perché il siciliano possa essere utilizzato come strumento 

nella didattica dell’intercomprensione delle lingue romanze, (Escudé, Calvo del Olmo, 2019) 

giacché ne condivide origini, influenze e preservazione. 

Nell’odierno contesto di insegnamento e di ricerca, lo studio del siciliano in prospettiva 

intercomprensiva può contribuire ad una politica plurilingue nell’ottica di valorizzazione, 

uguaglianza, legittimità e tutela di lingue e culture considerate minoritarie e a rischio di 

estinzione. 

La lingua siciliana, nell’intercomprensione con altre lingue romanze, sia egemoniche che 

minoritarie, può facilitare il contatto e la conoscenza, per quanto superficiale in un dato 

momento, nonché la formazione linguistica di studenti e docenti. Nel materiale didattico 

prodotto, viene valorizzata una diversità linguistica e culturale che, in fin dei conti, è anche una 

similarità. 

2.1. Metodologia e contenuti specifici 

La metodologia adottata è stata basata sull’utilizzo di vignette e/o di brevi 

drammatizzazioni di situazioni contestualizzate per consentire di attivare strategie di 

intercomprensione linguistica attingendo alle preconoscenze, delineando ipotesi etimologiche, 

suggerendo proposte di confronto nuove: prendendo, insomma, coscienza dei meccanismi che 

presiedono agli apprendimenti 

La cultura di una comunità emerge anche o soprattutto attraverso il linguaggio e permette 

all’apprendente di acquisire consapevolezza e controllo delle varietà linguistiche per 

un’adeguata interazione sociale. Gli insegnanti potrebbero così testare su loro stessi una 

strategia didattica che favorirebbe anche l’espressione di ragazzi meno estroversi e brillanti e 

che contribuirebbe a rinsaldare la coesione nel gruppo classe e con gli insegnanti. 
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Dopo un’introduzione ad alcune variazioni del siciliano in analisi contrastiva con il 

portoghese, riguardanti soprattutto i modi ed i tempi verbali, vengono presentate alcune 

situazioni contestualizzate in portoghese, delle vignette o brevi drammatizzazioni di un dialogo 

e, a partire da queste, si svolge la pratica di intercomprensione: “Come si direbbe in 

portoghese?”. 

L’obiettivo didattico del materiale presentato è quello di sviluppare competenze di 

educazione linguistica nell’ambito dell’intercomprensione fra lingue romanze e della 

competenza plurilingue. In particolare, vengono perseguiti i seguenti obiettivi: rispondere ai 

bisogni formativi degli insegnanti all’interno di nozioni chiave quali il concetto di 

intercomprensione, la metodologia intercomprensiva e la competenza plurilingue; favorire 

l’approccio riflessivo ed il lavoro cooperativo nella formazione; incoraggiare un atteggiamento 

esplorativo nei confronti delle lingue romanze sconosciute ed un uso consapevole delle 

conoscenze già possedute; sviluppare una grammatica della comprensione delle regole di 

passaggio da una lingua all’altra e delle radici latine comuni; favorire la motivazione degli 

insegnanti a far praticare l’IC nei loro contesti di insegnamento. 

I destinatari potrebbero essere parlanti di portoghese brasiliano con nozioni di 

intercomprensione (studenti di laurea/graduação e specialistica o dottorato/ pósgraduação), 

docenti di lingue romanze o di altre discipline (ma di madrelingua portoghese) interessati a 

diffondere e costruire saperi in contesti plurilingui e interculturali. 

3. Introduzione al siciliano: ortografia, modi e tempi verbali 

Bisogna premettere che, benché il siciliano fosse la lingua dell’amministrazione durante 

l’epoca aragonese (1300-1450), è anche vero che esso non è mai stato riconosciuto come lingua 

unificata né è mai stato insegnato nelle scuole. Pertanto, anche tra i poeti e gli scrittori siciliani 

che hanno scritto e continuano a scrivere in siciliano, esistono varie differenze ortografiche 

dovute al fatto che non esiste una norma e ciascuno trascrive dalla sua parlata locale del 

siciliano (es., l’articolo ‘la’ talvolta rimane ‘la’ piuttosto che ‘a’; ‘il’ può essere ‘lu’ , ‘u’, e ‘o’; 

’i’ può essere ‘li’ e ‘i’; ‘là’ è ‘da’; sono può essere ‘sunnu’, ‘su’ e ‘sugnu’; l’apostrofo per 

segnalare la caduta di una vocale non sempre viene usato, cioè “mpurtanti” o “gnuranti” 

anziché ’mpurtanti” o “gnurant”; la perdita o il mantenimento di dittonghi come 

all'interrogativo ‘chi’ che diventa ‘cu’ oppure ‘cui’). 

Di fatto, a causa della sua posizione geografica, la Sicilia è sempre stata terra di conquista 

e, dunque, il siciliano conserva tracce di greco, latino, arabo, francese, lombardo, tedesco, 

provenzale, catalano, spagnolo e, ovviamente, italiano. 

I tempi verbali sono molto simili al portoghese: in siciliano il passato è quasi sempre il 

passato remoto, cioè il pretérito perfeito simples del portoghese, come in Ataliba Castilho, che 

invece è poco usato in Italiano Standard, nel quale si preferisce il passato prossimo. Ad onor 

del vero, bisogna segnalare un fenomeno di mescolanza linguistica normalissima, perché 

nessuna lingua è pura: i giovani d’oggi, che apprendono il siciliano dai nonni soltanto dopo 

avere imparato l’italiano, ‘prendono’ dalla lingua egemonica, che è ormai la loro lingua 

materna, e, a volte, intervengono inventando. L’esistenza del passato prossimo in siciliano è 
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un fenomeno recente per cui ‘quann’ u facisti?’ (quando lo facesti?) è diventato per molti 

giovani ‘quann’ a fattu? (quando l’hai fatto?) ma, pur coniugando al passato prossimo in 

siciliano, l’ausiliare ‘essere’ è sostituito da ‘avere’ (‘quannu c’ ìsti?’ diventa ‘quannu cià 

iutu?’). 

La coniugazione -ei della prima persona del pretérito perfeito simples equivale a -ai in 

siciliano, -ou →- ò, -ste → -sti: Es.: Voltei → turnai Voltou → voltò Voltaste → turnasti. 

È opportuno notare che: il lessema “turnai” in italiano non è equivalente omografo del 

portoghese ma contiene alcuni tratti semantici comuni a “tornar” in portoghese che ci 

permettono di collegare il significato di turnai a tornei, cioè dire “voltei”; inoltre, in alcuni 

Stati del Brasile come il Paranà, non è frequente l’uso della coniugazione della seconda persona 

del singolare dei verbi come accade invece negli Stati di Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 

alcune parti del nordest. Tuttavia, tutti i brasiliani hanno una conoscenza passiva (alcuni 

persino produttiva) della forma “tu tornaste”, molto simile al “turnasti” del siciliano. 

La desinenza -AR- dei verbi della prima coniugazione: 

→ -ARI- escarrar →sgraccari; -ER- →iri estender →stenniri; il prefisso des → s 

desgarrar →sgarrari; desagarrei → sgarrai; desagarrou → sgarrasti (tu); ele/ela/a gente 

desgarrou → sgarró/sgarrou/sgarrau (all’orale la pronuncia del portoghese è molto più simile 

al siciliano e di gran lunga più trasparente; è comune ad esempio sentire “ele desgarrô, con 

omissione della “u” finale).  

Eu→ eu, ìu, iù, iò; (molto comuni tra le lingue romanze, soprattutto quelle periferiche, 

ad esempio in rumeno “eu” si pronuncia “ieu”) tu, você → tu; ele→ iddu/iddru; ela → 

idda/iddra; a gente, nós → niàutri, nuàutri, nùi; vocês → viàutri, viàtri, vùi; eles → ìddri, iddi; 

elas →iddre, idde; as pessoas → a genti. 

Il gerundio è -ando- → annu. Nella fattispecie, la medesima assimilazione degli Stati a 

Nord/nordest di San Paolo e Sudovest di Minas Gerais (conosciuta anche come l’area del 

“português caipira”) dove, all’orale, –ando diventa aNu. Es.: -O que você está fazendo 

(fazeNu?) –CantaNu, escreveNu, riNu.  

Coniugazione del verbo “stare”: estou → staiu/stagghiu; está → stá (uguale alla 

pronuncia del portoghese); estamos →stamu (che, in alcune forme del portoghese “caipira”, 

appare come stamu o tamu); estates → stati; estão → stan(n)u; il gruppo -lh/li→ ggh come in: 

filho →fìgghiu; família → famìgghia; alho → àgghia; um→nu; uma→na. 

3.1. Pratica di intercomprensione (lessico trasparente in contesto) 

La presentazione del materiale didattico a seguire in aula si presta ad un’attività dinamica 

ed interattiva se presentata su power point; inoltre, dopo la contestualizzazione in portoghese 

e l’espressione in siciliano, è bene che il pubblico faccia delle ipotesi e individui delle 

somiglianze. Poi, grazie all’utilizzo delle animazioni e opzioni effetto, si può scegliere quando 

fare apparire l’espressione in portoghese, dopo aver fatto in modo che il pubblico arrivasse 

autonomamente alla scoperta. Talvolta, nei casi in cui un’espressione, un vocabolo o un verbo 

non sono trasparenti dal siciliano al portoghese, è necessario aggiungere dei suggerimenti; 

spesso però, il pubblico conosce altre lingue (romanze e non) nelle quali la parola è trasparente 
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(ad esempio, il siciliano ‘gilusu’ non è trasparente in portoghese, ciumento, ma lo è in italiano, 

geloso, in spagnolo, celoso, in inglese, jealous, in francese, jaloux, e in rumeno, gelos. 

Seguono alcuni esempi: 

a) Estou muito nervosa. Tenho uma prova. O meu corpo também diz isso: “Staiu 

(stagghiu) surannu friddu...”  

In portoghese: tô suando frio 

b) Estava tão cansada que só queria ir pra casa e dormir. 

“Turnai a casa i accapputtai”. 

In portoghese: voltei e capotei 

c) Comprei uma coisa com pouco dinheiro, a preço de banana.  

“Paiai na bagattella”. 

In portoghese: paguei uma bagatela. 

d) O menino: “Mãe, quero mais maçã, tem?” 

E a mãe: “Figghiu, acabbou/ò”. 

In portoghese: “Filho, acabou”. 

3.2. Pratica di intercomprensione (immagini, vignette, detti popolari)  

FIGURA I – VOLÌRI /VULÌRI = QUERER “quando o diabo acaricia quer dizer que está 

querendo a alma”. 

 
FONTE: Deposit Photos, 2019. 

FIGURA II – “Façam bem à gata que ela arranha”. 

 
FONTE: Deposit Photos, 2019. 



SILVA, R. C. & Degache, C. (Ed.) (2022). Atas do II Congresso Internacional DIPROling2019: Línguas em 

trânsito: desafios e perspectivas para professores e formadores – II Colóquio Ensino de Línguas Estrangeiras 

em Contexto Universitário. Centro de Ensino de Línguas (CEL) Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) Campinas, 29, 30, 31 de outubro de 2019. 

 

178 

FIGURA III – A mãe do Pippo pede uma opinião sobre a namorada do filho para a sua mãe: 

“Mamà, comu è a ‘nnammurata ri Pippu?”. A avó: Filha, não cheira nem fede”. 

 
FONTE: Clipart-Library, 2019. 

FIGURA IV – “o homem ciumento sempre morre cornudo”. 

 
FONTE: Free Images, 2019. 

FIGURA V – “quem sabe e não fala nada tem sempre paz.... quem sabe e diz algo tem 

sempre inimigos” 

 
FONTE: Free Images, 2019. 

4.  Considerazioni finali 

Il materiale didattico presentato in questo articolo non è ancora in versione definitiva e 

non è ancora stato testato, in quanto si amplia e si sviluppa progressivamente nel lavoro di 

ricerca in fieri che portiamo avanti nel Mestrado in Studi Linguistici presso l’Università 

Federale del Paranà. 

Oltre al materiale presentato, che verrà arricchito, sono stati individuati brani musicali in 

siciliano che, col permesso degli autori, sono stati sottotitolati in siciliano, in italiano ed in 

portoghese per essere utilizzati in aula di IC o LS e che, sicuramente, saranno argomento di 

discussione di un prossimo lavoro come questo. La previsione di conclusione del Mestrado è 

febbraio del 2021. 
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Lenguas romances y el inglés, lengua facilitadora. Proyecto áulico con dispositivos 

didácticos  
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RESUMEN 

Esta propuesta se centra en lineamientos teóricos metodológicos para el diseño de “dispositivos 

didácticos” destinados a la enseñanza aprendizaje de contenidos en diferentes lenguas que 

faciliten, a través del diseño de actividades integradoras en el ámbito de la intercomprensión, 

el desarrollo de estrategias receptivas plurilingües en simultáneo con la finalidad de formar 

profesionales del turismo capaces de desenvolverse en contextos multilingües y 

multiculturales. Los dispositivos didácticos son una conjunción de recursos materiales, 

procesos y recursos que se utilizan en el aula para producir aprendizajes y darle a los estudiantes 

la posibilidad de desarrollar sus capacidades, movilizando conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores, así como cuestiones subjetivas de construcción del sentido, aplicación de 

los conocimientos en situaciones concretas, en la resolución de problemas, entre otros. 

RESUMO 

Esta proposta centra-se em orientações teóricas metodológicas para a concepção de 

"dispositivos didáticos" destinados ao ensino e aprendizagem de conteúdos em diferentes 

línguas que facilitem, através da concepção de actividades integradoras no domínio da 

intercompreensão, o desenvolvimento de estratégias receptivas multilingues em simultâneo 

com o objetivo de formar profissionais de turismo capazes de atuar em contextos multilíngues 

e multiculturais. Os dispositivos didáticos são uma conjunção de recursos materiais, processos 

e recursos que são utilizados em sala de aula para produzir aprendizagem e dar ao aluno a 

possibilidade de desenvolver suas habilidades, mobilizando conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores, além de questões subjetivas de construção do sentido, aplicação do 

conhecimento em situações específicas, na resolução de problemas, entre outros. 

PALAVRAS CHAVE: intercomprensión, dispositivos didácticos, lenguas extranjeras, 

universidad. 

KEYWORDS: inter-comprehension, teaching devices, foreign languages, university. 

Nos encontramos indiscutiblemente viviendo el siglo XXI, sin barreras y con la 

necesidad de locutores plurilingües. Actualmente, existe un constante acrecentamiento de 

proyectos que promueven la interacción y movilidad de las distintas realidades académicas y, 

la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), no está ajena a esto. Pareciera la universidad ser 

hoy el mejor lugar para comenzar con estos proyectos áulicos, hallando que en los contextos 

de educación superior ser internacional ya no es más una opción si no un requerimiento. Al 

tener estudiantes y docentes simultáneamente familiarizados con tantas lenguas como sea 

posible –no sólo de comunicación y como herramientas culturales – se ofrece también una 

oportunidad inmediata para el mundo del conocimiento. En este contexto, introducir proyectos 

áulicos en donde se enseñan varias lenguas simultáneamente a través de la intercomprensión, 

es una posible solución. La comprensión es recíproca entre sujetos locutores (hablantes) de 

lenguas “genéticamente emparentadas” o de “lenguas vecinas” como es el caso de las lenguas 

romances y el inglés…a partir del uso por cada uno de su propia lengua (CUQ, 2004). Si cada 

locutor usa su propia lengua para expresarse y comprende la de otro, a esta forma de 

mailto:celeste.extension@upc.edu.ar
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comunicación la llamamos intercomprensión (IC), un proceso de comprensión recíproca y 

espontánea entre hablantes de lenguas diferentes que guía el recorrido de 

enseñanza/aprendizaje. 

Este proyecto inicia en el año 2016 en el espacio curricular Lengua Extranjera con Fines 

Específicos I (LEFE I) de la Licenciatura en Turismo de la Facultad de Turismo y Ambiente 

(FTA) de la UPC en donde la intercomprensión se focaliza en la habilidad receptiva de la 

lectura comprensiva entre lenguas emparentadas lingüísticamente. En este contexto, el proceso 

de comprensión lectora implica construir significados a partir de los conocimientos previos y 

los objetivos de aprendizaje para lograr individuos críticos, reflexivos y autónomos. De 

acuerdo con David Ausubel (1976), el aprendiz relaciona de manera trascendente la nueva 

información con sus conocimientos y experiencias previas. A esto le sumamos que también es 

importante la forma en que se diseñan los materiales de estudio y las experiencias educativas. 

Si se logra el aprendizaje, se trasciende la repetición memorística de contenidos inconexos y 

se logra construir significado, dar sentido a lo aprendido, y entender su ámbito de aplicación y 

relevancia en situaciones académicas y cotidianas. 

Para este proyecto usaremos lenguas romances: francés, italiano, español y portugués; y 

el inglés que se presenta como una lengua germánica latinizada (Criado de Val M., 1972) que 

facilita comprender en estas lenguas similitudes léxicas y promover la construcción de 

conocimientos en los estudiantes de LEFE I. La semejanza léxica es solamente una indicación 

de inteligibilidad mutua de dos o más idiomas, con un grado de semejanza fonética, morfológica, 

y sintáctica. Aunque el inglés forma parte de las lenguas germánicas, ha sido influenciado por 

el latín y el francés (Criado de Val 1972; Grzega 2005; Le Besnerais 2010, 2011; Hemming et 

al. 2011), y algunos investigadores destacan su carácter “históricamente mixto germano-

románico” (Grzega 2005: 1) y lo definen como una “lengua germánica latinizada” (Criado De 

Val 1972: 283) o como “una lengua románica fracasada” (Klein 2008: 120). 

El inglés posee una semejanza léxica del 27% con el francés; por ejemplo, los nombres de 

la mayoría de los animales domésticos son ingleses (ox, cow, calf, sheep, deer), mientras que 

los nombres de las carnes que se obtienen de estos animales son de origen francés (beef, pork, 

bacon, veal). Igualmente se modificó la forma germánica de los plurales (house) por la forma 

francesa de crear plurales agregando una “s” final a las palabras (houses), sólo en algunos casos 

se ha conservado la forma germánica del plural (children). Así también la escritura fue 

influenciada por la lengua francesa en el sonido “cw” que pasó a ser escrito como “qu” (cween 

pasó a queen). 

Los aportes de esta propuesta se centran en la lecto-comprensión para que faciliten y 

ayuden a los estudiantes de la Licenciatura en Turismo a realizar procesos genuinos de 

apropiación de conocimientos a partir de textos en lenguas romances a través del inglés como 

lengua facilitadora del aprendizaje. El objetivo de esta ponencia es presentar actividades 

integradoras en el ámbito de la intercomprensión que confirmen que el inglés, aparte de su 

papel de lengua internacional, también puede cumplir la función de “lengua-facilitadora” para 

el estudio de las lenguas románicas. La apuesta por el plurilingüismo hace necesario tomar en 

cuenta todos los conocimientos lingüísticos de los alumnos con el fin de optimizar la 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Mutual_intelligibility
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/English_language
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/French_language
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enseñanza-aprendizaje de las lenguas meta. Por tanto, para los fines didácticos parece 

conveniente que, por un lado, se incremente el “potencial comunicativo” del repertorio 

lingüístico del individuo y las expectativas de la gente acerca de las lenguas que se estudiarán 

más en el mundo (DE SWAAN, 1993, 246). Parece que precisamente el estatus “global” del 

inglés (CRYSTAL, 2007) encaja perfectamente y determina su lugar como en los repertorios 

lingüísticos de las personas plurilingües.  

Los conocimientos previos se utilizan como facilitadores para pasar de una lengua de 

partida a otra. La elección del inglés como lengua facilitadora es por su “proximidad aparente” 

con las lenguas romances elegidas. Los trabajos que proponen utilizar el inglés como lengua 

facilitadora para el aprendizaje de las lenguas románicas son relativamente recientes; por ello, 

la posibilidad de utilizarlo como facilitador fue reflejada en los Siete tamices que es un modelo 

explicativo de un grupo de investigadores de EuroComRom (edición inglesa) y en otras 

publicaciones (KLEIN y REISSNER 2006; HEMMING et al. 2011). Estos autores señalan que 

los hablantes de inglés podrían beneficiarse de sus conocimientos previos, especialmente del 

léxico, para estudiar las lenguas románicas (MCCANN et al. 2002: 5). Joachim Grzega fue uno 

de los primeros en sugerir que los conocimientos de esta lengua podrían ser aprovechados no 

solamente para el estudio de lenguas germánicas sino también para el aprendizaje de las lenguas 

románicas. Hemming (2011:291) plantea que por su carácter mixto, el inglés puede 

desempeñarse como un vínculo para los que saben otras lenguas germánicas hacia el latín y las 

lenguas románicas y viceversa. 

Por ello, los estudiantes “aprovechan, de modo intuitivo, algunos conocimientos 

adquiridos con anterioridad” y “se dan cuenta inmediatamente del parentesco y las similitudes” 

entre las lenguas (VENCES, 2011a, 2-3). Por tanto, parece “necesario activar y aprovechar 

sistemáticamente los conocimientos lingüísticos presentes y latentes con el fin de lograr una 

progresión más rápida y un aprendizaje más efectivo de la lengua meta” (VENCES, 2011a, 3). 

Desde una perspectiva diacrónica, la didáctica de la IC permite aprovechar los conocimientos 

previos de estos estudiantes, con el fin de facilitar el aprendizaje de más de una lengua 

extranjera y, así, “armonizar los diferentes aspectos y evitar una competencia contraproducente 

entre la oferta de las diferentes lenguas” (VENCES, 2011a, 2). 

La amplia presencia del inglés en los textos de turismo y los paralelismos entre el inglés 

y las lenguas romances, permiten activar y aprovechar los conocimientos previos del inglés y 

de otras lenguas.  

Figura 1. ACTIVIDAD: SIMILITUD LÉXICA y FONÉTICA 

Buscar similitudes léxicas y fonéticas en textos paralelos y auténticos en el sector del turismo 

(Actividad nº 1). 

Inglés Portugués Francés Italiano Español 

tourism turismo tourisme turismo turismo 

night noite nuit notte noche 
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Figura 2. ACTIVIDAD: Reconocer falsos cognados. 

Asociar los gráficos con los diferentes conceptos de las palabras en las tres lenguas. 

Rest  Rester Restar 

sleep - relax (descansar) 

 

Demeurer (permanecer) 

 

Sustraer 

 

Figura 3. ACTIVIDAD: ARTÍCULOS 

Identificar el masculino y femenino de las palabras en español, francés e inglés a través de 

los artículos de género. 

ESPAÑOL INGLÉS FRANCÉS 

El La 

 
NIÑO NIÑA 

The 

 
GIRL BOY 

Le/l’ La 

 
garçon 

Turismo - casa Tourist - House - tour Tourisme - maison 

 

ESPAÑOL Los 

sustantivos masculinos. 

Las palabras que terminan 

en -L, -O, -N, -E, -R, -S; 

generalmente son 

masculinas. Ejemplos: 

el papel, el juego, el pan, 

el café, el amor, el lunes. 

FRANCÉS El género del 

sustantivo francés: son 

masculino o femenino. 

Ej.: la (f) pomme (la 

manzana) Le (m) travail (el 

trabajo) 

INGLÉS Los géneros del 

sustantivo en inglés son: the 

doctor (el doctor), the moon (la 

luna), the cars (los autos). 

En inglés, el artículo definido 

es único, no tiene variación de 

género ni número, por lo tanto, 

no nos ayuda a identificar 
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ESPAÑOL LOS 

SUSTANTIVOS 

FEMENINOS 

1) Las palabras terminadas 

en -A, -D, -ÓN, -Z; son 

femeninas. 

Ejemplos: la comida, la 

universidad, la televisión, 

la voz. 

FRANCÉS Sustantivos 

que acaban con la vocal 'e' 

son mayoritariamente 

femeninos. Ej.: la santé (la 

salud); la baguette (el pan). 

Excepciones: palabras que 

acaban en -isme, -age y -

ège. Éstas son en general 

masculinas. Ej.: le fromage 

(el queso); le tourisme (el 

turismo). 

Sustantivos masculino o 

femenino dependiendo de 

la terminación. 

Terminaciones masculinas: 

-eur, -er, -teur, -e, -i, -e, -in, 

-ien, -ais 

Terminaciones femeninas: 

-euse, -ère, -trice, -esse, -ie, 

-èe, ine, -ienne, -aise. 

(como en el español) al género 

y al número del sustantivo que 

le sigue. 

Excepciones 1) palabras 

masculinas son las que 

terminan en: -MA, -TA. 

Ejemplos: el clima, el cometa. 

2) Otras excepciones en género 

son: la noche, la piel, la gente, 

la clase 

El arpa: Arpa es una palabra 

femenina pero usa el artículo 

masculino "el" en singular para 

evitar la cacofonía de a + a. 

Figura 4. OTRAS ACTIVIDADES... 

 

 

 

 

 

 

  

 



SILVA, R. C. & Degache, C. (Ed.) (2022). Atas do II Congresso Internacional DIPROling2019: Línguas em 

trânsito: desafios e perspectivas para professores e formadores – II Colóquio Ensino de Línguas Estrangeiras 

em Contexto Universitário. Centro de Ensino de Línguas (CEL) Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) Campinas, 29, 30, 31 de outubro de 2019. 

 

185 

Para concluir, la universidad, como agente de transformación social, y lugar donde se 

generan conocimientos, necesita estudiantes y profesionales que no sólo puedan leer y escribir 

según los estándares académicos, sino también, que puedan generar conocimientos tendientes 

a la transformación social con la posibilidad de producir saberes, generar ideas y plasmarlas en 

proyectos y, por sobre todo, en acción. En términos de relevancia social, este proyecto 

constituye un aporte para el desarrollo de políticas lingüísticas en ámbito educativo de la 

universidad. Ante el avance del inglés, en un mundo globalizado, generar instancias de 

promoción del multilingüismo para sensibilizar hacia otras lenguas y culturas se hace 

imprescindible. Con la intercomprensión se promueve este tipo de abordaje y supera la 

concepción de las lenguas como mero instrumento de comunicación. Este enfoque innovador 

propone en la enseñanza-aprendizaje de lenguas una metodología sumamente positiva y de 

gran utilidad para el desarrollo de la didáctica de lenguas extranjeras. Esta propuesta 

pedagógica de enseñanza de lenguas extranjeras constituye una acción democratizadora que la 

universidad pública debe llevar adelante, sostener, y alentar. La universidad debe generar 

estudiantes activos, actores principales en su propio proceso de aprendizaje que trabajen 

principalmente la lectura de forma continua y gradual en diversas lenguas para construir 

conocimiento que favorezcan el proceso de desarrollo de la conciencia lingüística, integre 

saberes y capacidades pero también el desarrollo de la competencia multilingüe y multicultural, 

generando una actitud de apertura frente a la diversidad. 
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RÉSUMÉ  

Cet article a pour objectif de décrire les points principaux d’un dispositif didactico-

pédagogique plurilingue dans lequel l’intercompréhension des langues et des cultures est 

conçue comme un outil méthodologique et heuristique pour l’enseignement/ apprentissage des 

langues romanes et le développement de la littératie, tant en langue maternelle qu’en langues 

étrangères apparentées à la première. Il s’agit, en effet, d’une recherche en cours dans le cadre 

d’une cotutelle de thèse doctorale entre l’Université de Bordeaux et l’Université Fédérale du 

Paraná, prenant principalement pour public cible les étudiants de Licence et de Master de 

Lettres, afin de répondre aux questions suivantes : comment penser et aborder la notion de 

littératie dans une perspective plurilingue ? Quels en sont les enjeux pour l’enseignement et 

l’apprentissage des langues? L’intercompréhension peut-elle servir comme approche pour 

l’enseignement/ apprentissage de la littératie plurilingue ? Nous présenterons ainsi l’ébauche 

de notre étude et quelques pistes de réflexions pour répondre à ces interrogations.  

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo descrever os principais pontos de um dispositivo didático- 

pedagógico plurilíngue, no qual a intercompreensão das línguas e das culturas é concebida 

como uma ferramenta metodológica e heurística para o ensino/ aprendizagem das línguas e 

para o desenvolvimento do letramento, tanto em língua materna como em línguas estrangeiras 

relacionadas à primeira. Trata-se, de fato, de uma pesquisa em andamento no âmbito de uma 

tese de doutorado em cotutela entre a Universidade de Bordeaux e a Universidade Federal do 

Paraná, voltada para os estudantes de Graduação e de Mestrado em Letras, e que procura 

responder às seguintes perguntas: como pensar e abordar a noção de letramento em uma 

perspectiva plurilíngue? Quais são os desafios para o ensino e a aprendizagem de línguas? A 

intercompreensão pode servir como uma abordagem para o ensino / aprendizagem do 

letramento plurilíngue? Apresentaremos, assim, um esboço de nosso estudo e algumas pistas 

de reflexões para responder a essas interrogações. 

MOTS-CLÉS: intercompréhension intégrée, littératie plurilingue, dispositif pédagogique, 

interdisciplinarité, scénario didactique. 

PALAVRAS-CHAVE: intercompreensão integrada, letramento plurilíngue, dispositivo 

pedagógico, interdisciplinaridade, cenário didático. 

1. Introduction 

L’intercompréhension, pratique ancestrale communicative, est aujourd’hui reconnue 

comme discipline à part entière des études linguistiques dans divers pays et fait partie des 

ressources possibles pour la diversification des enseignements et des apprentissages des 

langues étrangères. Depuis quelques années déjà, les transformations survenues dans la sphère 

publique à la suite du processus de globalisation ont amené à repenser les différents domaines 

d’éducation comme la linguistique appliquée à la didactique des langues. Une large gamme de 

travaux, projets et recherches ont alors été développée initialement à ce sujet dans divers pays 

mailto:defornel.thomas@gmail.com
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européens, puis au Brésil dans plusieurs universités comme à l’UFRN, à l’USP, à l’UNICAMP, 

à l’UFMG et à l’UNILA, mais aussi à l’Université Fédérale du Paraná (UFPR) de Curitiba, 

depuis 2007. 

Cette recherche doctorale prétend ainsi continuer le cheminement de 

l'intercompréhension des langues romanes (désormais ICLR) au sein de l'UFPR, sous la 

direction du professeur Francisco Calvo del Olmo, en cotutelle avec l’université de Bordeaux, 

en France, sous la direction du professeur Pierre Escudé, à l’origine de la méthode 

d’intercompréhension intégrée Euro-mania. Il s’agit, en effet, d’une étude expérimentale en 

didactique de l’ICLR au sein des filières de Lettres de l’UFPR, où nous avons travaillé en tant 

que lecteur de Français Langue Etrangère (FLE) de septembre 2017 jusqu’à mai 2018, en 

partenariat avec le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au 

Brésil et le Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International. 

L’intercompréhension des langues romanes nous servait déjà, à l’époque, de 

méthodologie d’enseignement de la langue française avec nos étudiants brésiliens de 

Graduação et du programme Idiomas Sem Fronteiras, dans le but d’améliorer principalement 

leurs compétences de réception (écrite et orale) en langue maternelle (L1 : portugais) et en 

langue étrangère (L2 : français) mais aussi pour traiter des aspects interculturels. La méthode 

intercompréhensive propose, effectivement, un travail parallèle simultané sur deux ou plusieurs 

langues d’une même famille, “qu’il s’agisse de la famille à laquelle appartient la langue 

maternelle de l’apprenant (ou la langue de l’école) ou de la famille d’une langue dont il a 

effectué l’apprentissage” (CANDELIER, 2009). 

En effet, l’italien, l’espagnol, le roumain, le portugais et le français - mais aussi l’occitan, 

le catalan et le franco-provençal - sont considérés comme des langues romanes, c’est-à-dire 

issus originellement du latin, avec un développement historique parallèle marqué par un vivre-

ensemble et des échanges réciproques au fil des siècles. (OLMO, 2012). Pour cette raison, ces 

langues partagent entre elles, en plus d’un lexique apparenté, des structures phonétiques, 

morphosyntaxiques, pragmatiques, culturelles et poétiques similaires. Elles balisent, ainsi, un 

espace de communication partagé par l’ICLR dont les frontières ont été notamment dessinées 

par Balboni (2005) et Conti & Grin (2008) et que nous avons coutume de nommer, aujourd’hui, 

la Romania (OLMO, 2012). Rappelons aussi que les langues néolatines au XXIème siècle 

représentent un espace de plus d’un milliard de locuteurs dans le monde, entre l’Amérique et 

l’Europe latines, l’Afrique et le sud-est Asiatique. Il y a donc un continuum dans la diversité 

linguistique et culturelle de cet espace. (ESCUDÉ, JANIN, 2010 : 37). 

A l’intérieur de ce cadre théorique, les appellations Approches plurielles pour 

l’Enseignement des Langues et des Cultures – publiée par le Conseil de l’Europe sous la 

direction du professeur Candelier (2009), aussi connues sous le sigle français CARAP ou le 

sigle anglais FREPA, définissent l’ICLR comme une forme de comprendre et de se faire 

comprendre entre langues de la même famille en utilisant des stratégies cognitives et 

métacognitives qui partent des points communs entre les langues en question. Cette approche 

valorise donc la langue maternelle qui est alors conçue comme clef de voûte et point de départ 

pour l’apprentissage/ acquisition de nouvelles langues tout au long de la vie. Elle ne s’oppose 
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pas nécessairement aux approches traditionnelles d’enseignement/ apprentissage des langues 

qui conçoivent la langue maternelle comme un obstacle au processus d’acquisition des langues 

étrangères, mais elle les surpasse et les complète. 

Car l’essence d’une telle démarche est d’apprendre à apprendre les langues (ESCUDÉ, 

JANIN, 2010 : 97), c’est-à-dire d’adopter un comportement de catalyseur de connaissances 

dynamisé par une dialectique de transparence et de contrastes entre les langues et cultures afin 

d’approfondir l’identité sociale et communautaire, mais aussi individuel et collective. En 

somme, il s’agit d’une approche simultanée et synergique des langues et des cultures, guidé par 

un médiateur, qui repose d’une part sur une compétence partielle et approximative (CECR-L, 

2001 : 105) et, d’autre part, sur le concept de “transfert linguistique”, c’est-à-dire l’influence 

de la langue maternelle sur le comportement, le processus et le conditionnement imputables à 

l’usage des connaissances linguistiques précédent l’apprentissage d’une langue étrangère 

(SELINKER, 1992: 208).  

2. Mettre le plurilinguisme en intercompréhension  

2.1. Contexte de la recherche: le cheminement de l’intercompréhension à l’UFPR 

Notre thèse porte sur la mise en place d’un scénario didactico-pédagogique 

d’intercompréhension intégrée des langues romanes au sein de l’UFPR, dans le Curso de Letras 

et dans le programme de Pós-graduação de Letras, afin de développer et de mesurer une 

certaine littératie plurilingue chez les étudiants de Licence et de Master, ce que nous 

analyserons du début jusqu’à la fin de notre dispositif. Par littératie plurilingue, nous entendons 

une littératie qui va au-delà de la norme dominante monolingue, qui s’en détache et qui la 

surpasse. 

La littératie, dans le domaine de l’éducation et de la didactique, concerne les 

connaissances et les apprentissages fondamentaux qui permettent de préparer un apprenant à 

être autonome pour évoluer dans une société de culture écrite. Calqué sur le terme anglais 

literacy, la littératie a été notamment défini par l’Organisation de Coopération et de 

Développement Économiques (OCDE) comme  “l'aptitude à comprendre et à utiliser 

l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue 

d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacité ” (rapport du 14 

juin 2000 : La littératie à l'ère de l'information). La littératie ne se limite pas à la lecture, à 

l'écriture et au calcul, elle est aussi la capacité à pouvoir communiquer au quotidien, aussi bien 

à l'écrit qu'à l'oral, pour interagir dans les différents contextes de la vie en société : personnel, 

familial, socioculturel et professionnel. Comme nos sociétés modernes sont et deviennent de 

plus en plus multiculturelles dans lesquelles vivent et interagissent des êtres de plus en plus 

plurilingues et pluriculturels, nous chercherons à connaître les spécificités de la littératie faisant 

appel à plusieurs langues et à plusieurs cultures, une littératie dès lors plurilingue. 

Il s’agit aussi de continuer et de prolonger le cheminement de l’intercompréhension des 

langues romanes dans l’offre de formation de l’UFPR, qui a vu le jour en 2007, à l’origine, du 

fait de la visite du professeur Jean-Pierre Chavagne de l’Université Lumière Lyon 2. 

Aujourd’hui, plusieurs disciplines y sont dispensées concernant l’intercompréhension : une 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Collectivite.htm
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discipline optionnelle de 30 heures dans le curriculum du Curso de Letras, au niveau de la 

Graduação, a été créée au premier semestre 2014, Intercompréhension en langues romanes, 

code HE 1103, et vise à présenter le concept d’intercompréhension, ses origines, son évolution, 

les caractéristiques principales de la famille linguistique néolatine, les projets existants d’ICLR 

et la connaissance des langues romanes comme stratégie efficiente pour améliorer la littératie 

en langue maternelle ; en 2015, elle a aussi été intégrée au curriculum du Curso de Letras 

Libras (Langue Brésilienne des Signes) ; de 2016 à 2017, deux nouvelles disciplines 

optionnelles ont été implémentées dans l’offre de formation de Licence de Lettres: Introduction 

à la Langue, à la Littérature et à la Culture Galicienne, code HE 1112, et Typologie des 

Langues Romanes, code HE 1094, toutes deux d’une durée de 30 heures; enfin, en plus d’avoir 

diversifié l’offre formative des différentes Licences de Lettres, l’ICLR s’est aussi intégrée au 

programme de Pós-graduação de Letras, dans le domaine des études linguistiques, par l’offre 

d’un séminaire de 90 heures intitulé Tópicos Avançados de Linguística Aplicada I, code HL 

725, lors du premier semestre 2016, et par un autre séminaire lors du second semestre 2017, 

d’une durée égale, intitulé Letramento e Ensino/ Aprendizagem de Línguas, code HE 719. C’est 

à partir de ce terreau fertile que notre étude prend ses racines et qu’elle souhaite, en quelque 

sorte, participer à sa fluorescence et à sa diversification. 

Le plurilinguisme est, en soi, interdisciplinaire: il fait appel et peut autant être étudié sous 

l’angle de la Linguistique que de la Sociolinguistique, de l’analyse littéraire et de la critique 

génétique, de la Philosophie, de la didactique des langues, de l’Histoire et de la Géographie, de 

l’Economie, de la Psychologie, de l’Anthropologie, des Sciences Politiques et même du 

Tourisme. L’objectif de notre recherche est alors d’intégrer ces disciplines des Sciences 

Humaines et Sociales à la méthodologie de l’ICLR autour de discours sur le plurilinguisme, 

objet et sujet de notre recherche. Pour ce faire, nous tirerons parti des approches plurielles des 

langues et des cultures et, surtout, de deux méthodes d’intercompréhension intégrée, à savoir 

le programme européen Euro-mania et le projet LALIC (Lectures sur l’Amérique Latine en 

Intercompréhension) labellisée par la commission de la Recherche Scientifique de 

l’Universidad de la República. 

La méthode Euro-mania (2005-2008) s’est cristallisée, entre autres, sous la forme d’une 

série de manuels scolaires d’apprentissage disciplinaire en intercompréhension des langues 

romanes, pour un public semi-précoce d’élèves de 8 à 11 ans (cycle 3 et 4). Ces manuels ont 

été expérimentés deux fois dans plusieurs classes, en contextes monolingues, bilingues ou 

plurilingues (France, Académie de Toulouse; Espagne, Catalogne; Italie, Val d’Aoste) et ont 

mis en pratique le principe de “triple intégration”63: intégration de cette méthodologie 

innovante dans les curricula; intégration de 7 langues romanes entre elles (italien, français, 

roumain, espagnol, portugais, catalan, occitan) autour d’une langue majoritaire de 

scolarisation ; intégration finalement des langues et des disciplines pour construire des savoirs 

scolaires en histoire et géographie, mathématiques, technologie, sciences expérimentales, 

communs aux pays européens en question. Un double support, écrit et web, a été mis en place 

 
63 ESCUDÉ, P. (2011). L’intercompréhension et la triple répartition. In Redinter-Intercompreensão, (pp. 113-

130), n°3, Edições Cosmos/ REDINTER, http://www.redinter-intercompreensao.eu/numeros-publies/numero-3  

http://www.redinter-intercompreensao.eu/numeros-publies/numero-3
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à cet effet afin de permettre un usage en interaction. Or, depuis, qu’en est-il de 

l’intercompréhension intégrée dans le milieu universitaire et des études supérieures? 

Le projet LALIC, dont nous avons pris connaissance lors de la communication de Laura 

Masello au I Colloque DIPROling “Distances/proximités et représentations sur l’apprentissage 

des langues: facilités, obstacles, motivation et intercompréhension” qui s’est tenu à l’Université 

de Belo Horizonte du 3 au 5 octobre 2018, est construit autour de trois axes de travail : 

a) Contenu culturel et idéologique : élaboration d’un corpus de textes sur l’Amérique 

Latine en français, en portugais et dans d’autres langues qui viendront s’y ajouter, 

dont l’espagnol dans son double statut de L1 et de LE, à partir d’une vision sur 

notre continent orientée par les études postcoloniales; 

b) Aspects descriptifs et comparés concernant les langues-cultures de travail dans le 

cadre des approches plurielles. Dans la mesure où notre public est hispanophone, 

en principe l’espagnol sert de langue-pont ;  

c) Didactisation du corpus obtenu dans le premier axe en vue du travail sur la 

compréhension de textes et transfert à l’EAV pour l’élaboration d’un cours 

d’intercompréhension destiné au public universitaire64. 

Ce projet est né d’un constat : celui d’un manque de fréquentation et de réflexion, dans 

le milieu universitaire, des questions issues de la pensée critique latino-américaine concernant 

les régions de l’Amérique Latine, autres que de la région hispano-américaine ainsi que de la 

nécessité de promouvoir l’accès au public universitaire à la bibliographie dans ce domaine, en 

langues étrangères, pour y remédier. Trois auteurs latino-américains constituent ainsi le corpus 

d’étude de cette recherche afin de faire dialoguer l’espace francophone, lusophone et 

hispanophone : Edouard Glissant en Martinique, Silviano Santiago au Brésil et Walter Mignolo 

en Argentine. 

En s’inspirant de ces deux méthodes pour créer notre dispositif pédagogique, nous 

faisons l’hypothèse que la linguistique romane et les discours métalinguistiques plurilingues 

peuvent contribuer à la didactique du plurilinguisme car ils offrent un terrain propice à 

l’intercompréhension intégrée, laquelle contribue à décloisonner les enseignements de langues, 

en langues, en contexte universitaire, tout en établissant des passerelles dans les apprentissages 

(comparaison entre les langues, approches différentes mais complémentaires, développement 

de stratégies de transfert, etc.). Le cadre général de notre étude est alors celui de la formation 

de formateurs, dans le but d’élargir et d’accroître la base épistémologique des étudiants, pour 

certains futurs professeurs de langues. 

2.2. Objectifs 

A la croisée de la didactique des langues étrangères, de l’ingénierie pédagogique et des 

études linguistiques, cette recherche se donne pour objectif de contribuer à faire connaître et à 

se familiariser avec des discours métalinguistiques sur le plurilinguisme, en 

 
64 Masello, L. Présentation du projet “ Lectures sur l’Amérique Latine en Intercompréhension”. In : Synergies 

Brésil n° 13. Gerflint, 2018, p. 109-125. 
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intercompréhension et de manière interdisciplinaire, au sein même des filières de Lettres et de 

Sciences Humaines et Sociales de l’UFPR, en élaborant un dispositif d’enseignement sous la 

forme d’une discipline optionnelle et/ou sous la forme d’un curso de extensão. En effet, 

l’essence de notre démarche est celle de mettre en pratique un scénario d’intercompréhension 

de discours métalinguistiques multimodaux en langues romanes sur le plurilinguisme, dans le 

but de faire émerger chez notre public cible, en un nombre relativement réduit d’heures de 

formation – entre 15 et 20 heures, une conscience métalinguistique plurilingue. 

Qu’est-ce qu’une langue? Tout le monde semble le savoir mais il est difficile d’en donner 

une réponse définitive et non lacunaire. Notre dispositif d’intercompréhension souhaite partir 

de cette interrogation pour défricher ces construits idéologiques et culturels que sont les 

langues. D’ailleurs, le bilinguisme et le plurilinguisme ne sont pas des phénomènes 

extraordinaires mais, bien au contraire, tout à fait naturels et ordinaires. C’est ce décalage et ce 

paradoxe qui nous intéressent afin d’en faire prendre conscience à notre public cible. En effet, 

la formation du monolinguisme comme paradigme normalisé au détriment du plurilinguisme, 

qui a besoin d’explications et de théorisations pour exister, nous semble riches 

d’enseignements, surtout dans une perspective d’éveil de conscience métalinguistique. La 

finalité de notre entreprise est alors de déconstruire des aprioris concernant la langue 

maternelle et la/les langue(s) étrangère(s) de nos apprenants - déconstruction fondamentale 

pour apprendre d’autres langues, pour mettre en pratique des stratégies d’intercompréhension 

et surpasser la peur de l’erreur - en plus de pouvoir comprendre le monolinguisme comme 

projet politique. 

En définitive, l’enjeu de cette étude est d’analyser et de classer les effets et les spécificités 

d’un dispositif d’enseignement et d’apprentissage d’intercompréhension des langues et des 

cultures romanes sur le développement de la littératie en langue maternelle et en langues 

étrangères. D’autre part, il s’agira d’affiner la méthode d’enseignement/ apprentissage 

simultanée et intégrée des langues romanes au niveau de la typologie réceptive et productive 

de celles-ci, en prenant en compte la nature et le paramétrage du conditionnement exercé par 

la langue maternelle dans le processus d’intercompréhension linguistique et culturelle. Cela 

permettra de repenser la relation entre la langue maternelle et la langue étrangère dans un soucis 

épistémologique puisque la lecture, l’écriture ou l’interaction dans une langue étrangère fait 

davantage connaître et maîtriser la langue maternelle, et vice versa. En somme, quels liens 

peuvent être tissés entre l’éveil d’une conscience métalinguistique, la littératie et le 

plurilinguisme? 

2.3. Méthodologie 

Afin de mener à bien notre étude, nous commencerons par analyser le projet pédagogique 

des filières de Lettres de l’UFPR mais aussi celui des autres disciplines de Sciences Humaines 

et Sociales concernant les orientations des disciplines en langues romanes afin de comprendre 

de quelle(s) manière(s) l’IC peut contribuer, ou contribue déjà, à la formation des étudiants. 

Parallèlement, il s’agira de continuer les recherches bibliographiques et la lecture de ces 

dernières, tout en composant un corpus intermédial plurilingue de documents authentiques 
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(textes, vidéos, images, sons), lequel nous permettra de préparer le matériel didactique qui sera 

appliqué et évalué sur notre terrain de recherche. Pour ce faire, des entretiens personnalisés 

avec les professeurs de langues étrangères du DELEM (espagnol, français, italien, anglais et 

japonais) et des deux autres départements de Lettres - le Département de Littérature et 

Linguistique (DELLIN) et le Département de Polonais, Allemand et Lettres Classiques 

(DEPAC) – seront appliqués dans le but de nourrir ledit corpus. 

D’autre part, il nous faudra également élaborer des questionnaires à destination des 

étudiants participant à notre formation pour esquisser leur profil linguistique et mesurer leur 

niveau de littératie et leur compétence plurilingue au début, au milieu et à la fin du dispositif. 

Dès lors, notre base d’analyse s’appuie principalement sur une méthodologie d’ordre qualitatif 

visant l’accompagnement de la formation et des transformations pluridimensionnelles chez les 

apprenants. Leurs activités et discours vont servir à confirmer qu’en plus de développer leur 

littératie plurilingue, l’intercompréhension des langues pourra faire surgir de nouvelles 

attitudes et représentations liées au processus de construction du sujet plurilingue et d’essor 

d’une conscience métalinguistique. Ainsi, le protocole d’étude suivra schématiquement les 

points suivants : conception du scénario, expérimentation par boucles récursives, sur plusieurs 

semestres, recueil des données, analyse et évaluation du dispositif. 

2.4. Résultats attendus 

L’intercompréhension intégrée de discours sur le plurilinguisme en langues romanes 

s’avère être une arme pacifique spécifiquement adaptée pour contribuer à déconstruire 

l’engrenage monolingue, de manière dialogique, et à insuffler un éveil métalinguistique sur la 

pluralité des langues, dans un rapport éthique et équitable, plus à même de ne plus reproduire 

ou participer à des préjugés linguistiques. L’enjeu est aussi celui d’éduquer à la richesse et au 

respect de la variation et de la créativité linguistique. En ce qui concerne l’apprentissage des 

langues étrangères, explorer les potentialités des autres langues et cultures, en d’autres langues, 

est ainsi très pertinent et fondateur quand il s’agit d’étrangers parlant des langues autres que 

leur langue maternelle. Le plurilinguisme en intercompréhension intégrée est par là même un 

moyen de tisser des passerelles entre les disciplines universitaires de Sciences Humaines et 

Sociales, entre les langues et, enfin, entre les sémiosis, ce que résume Emilio Sciarrino dans 

son étude sur le plurilinguisme littéraire : 

L’étude du plurilinguisme appelle non seulement un corpus en plusieurs langues, 

mais aussi une approche interdisciplinaire. Dans ce cas, loin d’être un simple parti 

pris méthodologique, l’interdisciplinarité est intrinsèque à l’objet étudié pour deux 

raisons : la nature interculturelle du plurilinguisme implique, par définition, un 

contact entre plusieurs langues et plusieurs cultures ; de plus, le plurilinguisme peut 

être analysé seulement à travers la combinaison de plusieurs approches 

épistémologiques65.  

 
65 Sciarrino, Emilio. (2016). Le plurilinguisme en littérature : le cas italien. Editions des archives 

contemporaines/Collection Multilinguisme, traduction, création, p. 4. 
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Dans cette perspective, il nous semble qu’une approche anthropologique, comparatiste et 

qualitative de dispositifs d’ICLR au niveau de l’enseignement supérieur apportera non 

seulement de la connaissance théorique, mais aussi empirique, dans les usages des langues en 

intercompréhension. De surcroît, cette étude pourra, d’une part, multiplier les possibilités de 

synergie des connaissances de SHS en plusieurs langues sans nécessairement passer par l’étude 

formelle des langues dans le sens traditionnel de l’apprentissage et, d’autre part, augmenter de 

manière exponentielle les échanges et le dialogue académique et scientifique entre le 

programme de pós-graduação de Lettres de l’UFPR et le Laboratoire Cultures, Education, 

Sociétés (LACES) rattaché à l’école doctorale Sociétés, Politique, Santé Publique de 

l’Université de Bordeaux. 

3. Conclusion 

Dans la communication que nous avons présenté lors du congrès, nous avons ainsi 

esquissé les principales lignes directrices de notre recherche doctorale sur 

l’intercompréhension intégrée, la littératie plurilingue et la conscience métalinguistique afin de 

réfléchir à certaines possibilités de consolidations et de diversifications des disciplines d’ICLR 

à l’UFPR comme espace de formation continue dans le curriculum. 

Les propositions que nous faisons ici se justifient par la nécessité de déconstruire le 

préjugé monolingue pour revenir au plurilinguisme naturel qui demeure en tout un chacun, de 

battre en brèche l’instruction monolingue totalisante grâce aux discours sur le plurilinguisme 

en ICLR tout en proposant de nouvelles pistes pédagogiques en intercompréhension intégrée 

dans les études supérieures au Brésil et en France. 
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RESUMEN 

En esta ponencia nos proponemos esbozar el curso en línea de Intercomprensión en Lenguas 

Germánicas que es el objetivo del proyecto de investigación “Intercomprensión en lenguas 

germánicas (ILG) para hispanohablantes: Diseño de materiales digitales”, presentado ante 

SECyT-UNC para el periodo 2018- 2021. Su marco conceptual está anclado en teorías de 

aprendizaje como el Socioconstructivismo (VYGOTSKY, 1979; SCHUNK, 2012,) y el 

Conectivismo (SIEMENS, 2004). En relación con las características generales del paradigma 

constructivista, Jonnasen (1999) delinea cinco atributos que toda propuesta de enseñanza 

debiera poseer para fomentar el aprendizaje, a saber : “la actividad , la reflexión, la 

complejidad, la autenticidad de las tareas y la construcción “(JONNASEN 1999, citado en 

GROS SALVAT, 2008, p. 60), entendida esta última dimensión como la necesaria 

comunicación de las ideas que se han elaborado a través de la acción , la reflexión sobre la 

propia actividad y la realización de tareas auténticas, que no hayan sido simplificadas 

excesivamente. Schwartzman, Tarasow y Trech (2014) exploran las características de la 

arquitectura de los dispositivos tecnopedagógicos y articulan una idea central respecto de la 

imposibilidad de seguir una “receta predeterminada” para el diseño de un curso en línea. 

ABSTRACT  

In this paper we explore the characteristics of an online course on Intercomprehension into 

germanic languages which will be designed as a result of the research project 

“Intercomprehension in Germanic Languages (ILG) for Spanish-speaking Students: Design of 

digital materials ”, for the period 2018-2021 in the National University of Cordoba, Argentina. 

The theoretical framework is grounded in Socio Constructivism (VYGOTSKY, 1979; 

SCHUNK, 2012,) and Connectivism (SIEMENS, 2004). With respect to the general 

characteristics of the Constructivist paradigm, Jonnasen (1999) presents five attributes that any 

teaching proposal should have in order to promote learning , namely “activity, reflection, 

complexity, task authenticity and construction” “(JONNASEN 1999, in GROS SALVAT, 

2008, p. 60, own translation), understanding the last dimension as the importance of 

communicating the ideas that have emerged from action, reflection and the completion of 

authentic tasks. Schwartzman, Tarasow & Trech (2014) explore the characteristics that the 

architecture of techno pedagogical environments should have and stress the idea that it is not 

possible to follow “one single recipe” for the design of an online course.  

PALABRAS CLAVE: intercomprensión- lenguas germánicas- educación en línea (Eel)- 

diseño de curso – Constructivismo social. 

KEYWORDS: Intercomprehension – Germanic languages - Online education - Course design- 

Socio Constructivism. 

1. Introducción 

El proyecto de investigación “Intercomprensión en lenguas germánicas (ILG) para 

hispanohablantes: Diseño de materiales digitales” se lleva a cabo en la Facultad de Lenguas de 
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la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, durante el periodo 2018- 2166. Se trata de 

un proyecto de la línea Consolidar, el cual según la reglamentación de la Secretaría de Ciencia 

y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba (SECyT UNC,) está destinada a equipos de 

trabajo de reconocida trayectoria científico-académica, dada por sus trabajos previos y la 

formación de recursos humanos. En esta línea, se financian proyectos por cuatro años. 67 

En este trabajo, nos proponemos presentar este proyecto, que continúa con la línea de 

investigación comenzada por el equipo en el año 2012. En primer lugar, describimos 

brevemente los estudios que han servido como antecedente del actual. A continuación, se hace 

referencia a los objetivos y al marco teórico del estudio 2018-21. Finalmente, explicitamos 

algunos avances que se han logrado hasta el momento y concluimos con referencia a los 

principales desafíos del proyecto en su segunda etapa. 

2. Antecedentes del proyecto actual  

Nuestro equipo de investigación tiene una trayectoria amplia en el estudio de la 

intercomprensión en lenguas germánicas y en el diseño de materiales en formato papel 

(WILKE, LAURÍA DE GENTILE, MERZIG & TROVARELLI, 2012; LAURÍA DE 

GENTILE & WILKE 2013; LAURÍA DE GENTILE & WILKE, 2014; MERZIG 2013; 

WILKE & BLÜMEL 2014; WILKE & VAN MUYLEM, 2015; WILKE, 2014; WILKE Y 

LAURÍA DE GENTILE, 2016) que se refleja en los resultados obtenidos en los proyectos 

aprobados y financiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de 

Córdoba. Estos proyectos bianuales se titularon: “Intercomprensión en Lenguas Germánicas 

para Hispanohablantes: Evaluación y adecuación de materiales” (2012-2013), 

“Intercomprensión en Lenguas Germánicas para Hispanohablantes: Investigación sobre 

materiales en soporte papel, en audio y con apoyo virtual” (2014-2015); “Estrategias de 

aprendizaje para el desarrollo de la intercomprensión en lenguas germánicas en 

hispanohablantes” (2016-2017). Además de esos proyectos en el año 2015 se llevó a cabo un 

estudio complementario financiado por la Facultad de Lenguas de la UNC en el marco del 

Programa de Formación de Investigadores denominado “Diseño de materiales específicos para 

la enseñanza de la lectura comprensiva en alemán, inglés y neerlandés” (2015).  

2.1. Proyectos realizados entre 2012 y 2015 

Los proyectos llevados a cabo entre 2012 y 2015, tuvieron por objetivo general el diseño, 

ajuste y puesta a prueba de materiales para la enseñanza de la lectura comprensiva en alemán 

y neerlandés a partir de conocimientos básicos del idioma inglés, que corresponde a un nivel 

inicial/principiante, es decir “A2” o “de usuario básico” según el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL, 2002). En el marco de nuestras investigaciones el inglés 

 
66 Además de las autoras de este trabajo, quiénes se desempeñan como directora (Mgtr. Patricia Lauría de Gentile) 

y codirectora (Mgtr. Valeria Wilke), el equipo está conformado por las siguientes investigadoras: Mgtr. Irina 

Barrea, Prof. Katharina Götze, Prof. Julieta Lavarda, Mgtr. Natalia Lobo, Lic. Mariana Montes, Prof. Trad. 

Daniela Oliver, Prof. Stefanía Tomasini y Prof. Sandra Trovarelli. 
67 https://www.unc.edu.ar/ciencia-y-tecnolog%C3%ADa/subsidios-y-avales-proyectos-y-programas-secyt 

https://www.unc.edu.ar/ciencia-y-tecnolog%C3%ADa/subsidios-y-avales-proyectos-y-programas-secyt
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funciona como lengua puente para acceder al desarrollo de habilidades receptivas en lenguas 

de la misma familia lingüística. 

En el primero de los estudios, titulado “Intercomprensión en Lenguas Germánicas para 

Hispanohablantes: Evaluación y adecuación de materiales” (periodo 2012-2013), se diseñaron 

las primeras guías del material. El proceso fue flexible y estuvo caracterizado por fases 

recurrentes de desarrollo de materiales basadas en la retroalimentación a partir de las 

experiencias de análisis de los borradores de cada guía en las reuniones del equipo y de las 

experiencias de uso del material en la fase de puesta a prueba. Esa fase consistió en el dictado 

de cursos piloto abiertos al público en general - adultos con conocimientos básicos de inglés - 

durante el año 2013. Los cursos, organizados desde la Secretaría de Extensión de la Facultad 

de Lenguas, constituyeron el marco de la investigación de tipo cualitativo, que utilizó como 

instrumentos de recolección de datos las observaciones de clases y encuestas a los alumnos al 

comenzar y al finalizar el cursado (LAURÍA DE GENTILE y WILKE, 2013; MERZIG, 2013; 

LAURÍA DE GENTILE y WILKE, 2014; WILKE y BLÜMEL, 2014; WILKE y VAN 

MUYLEM, 2015). 

Los registros de observación permitieron ajustar las guías en cuanto a su progresión 

léxica y gramatical. Además, se agregaron algunas actividades de prelectura tendientes a la 

activación de conocimientos previos para facilitar los procesos descendentes de lectura 

(WILKE, LAURÍA y VAN MUYLEM, 2015) y se diseñaron nuevas guías de consolidación y 

de nivel más avanzado en cuanto al grado de comprensibilidad de los textos, determinado por 

su longitud, la proporción de palabras transparentes y complejidad de las estructuras 

gramaticales (REISSNER, 2007). 

En el marco del siguiente proyecto, denominado “Intercomprensión en Lenguas 

Germánicas para Hispanohablantes: Investigación sobre materiales en soporte papel, en audio 

y con apoyo virtual” (2014-2015), se dictaron nuevamente dos cursos para evaluar y ajustar los 

materiales. Para ello se contó, asimismo, con un aula virtual en Moodle que, como apoyo al 

dictado presencial de los cursos, permitió la puesta a prueba del Portafolio Léxico Cuatrilingüe 

(o PLC). Esta herramienta didáctica para el aprendizaje de vocabulario se creó utilizando el 

recurso Base de Datos de Moodle, para que los alumnos construyeran colaborativamente un 

cuaderno digital de términos en los idiomas implicados en esta propuesta de aprendizaje 

(LAURÍA DE GENTILE y TROVARELLI, 2017).  

En esta etapa se diseñó también un compendio gramatical intercomprensivo y se grabaron 

los textos para poder acompañar la lectura con audios, ya que se ha demostrado que escuchar 

la grabación a medida que se sigue con la vista el texto escrito es una efectiva estrategia de 

identificación de unidades de sentido (MERZIG, 2010; MERZIG y TROVARELLI, 2015). En 

la etapa 2014-2015, se realizó la edición final de las guías para su publicación como libro en 

formato papel: INTERGER. Manual de Intercomprensión en Lenguas Germánicas para 

Hispanohablantes (LAURÍA DE GENTILE, MERZIG, TROVARELLI, VAN MUYLEM y 

WILKE, 2016). Este material contiene 13 guías de trabajo, tres autoevaluaciones, un 

compendio gramatical intercomprensivo y un CD con textos y actividades grabados. 
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2.2. El proyecto 2016-2017 

El objetivo central del proyecto 2016-17 fue el estudio y la sistematización de las 

estrategias de aprendizaje que los aprendientes aplican al momento de leer en las lenguas de 

referencia. En el marco del proyecto titulado “Estrategias de aprendizaje para el desarrollo de 

la intercomprensión en lenguas germánicas en hispanohablantes”nos propusimos un estudio 

exploratorio sobre las estrategias de aprendizaje cognitivas, metacognitivas y socioafectivas 

que utilizan los adultos hispanohablantes con conocimientos de inglés al leer en alemán y 

neerlandés sin haber aprendido formalmente estas lenguas (WILKE, 2013; TROVARELLI, 

2013; MERZIG, 2013; LAURÍA DE GENTILE, TOMASINI y BARREA, 2016; 

TROVARELLI, LAURÍA DE GENTILE, TOMASINI y ARANDA, 2018; WILKE, BARREA 

y ROATTINO, 2018; GÖTZE, PÉREZ y MERZIG, 2018; WILKE y GÖTZE, 2019). 

El contexto en el cual se aplicaron los instrumentos de recolección de datos diseñados 

para la investigación propuesta fue un curso sobre ILG de 40 horas de duración que se dictó 

entre agosto y noviembre de 2016. Para este curso se utilizó INTERGER. Manual de 

Intercomprensión en Lenguas Germánicas para Hispanohablantes. Este estudio tuvo algunas 

limitaciones, que tuvieron que ver fundamentalmente con el diseño de algunos de los 

instrumentos de investigación y la imposibilidad de replicarlo para comparar y contrastar los 

datos obtenidos. Sin embargo, fue posible comprobar que los hispanohablantes con 

conocimientos de inglés utilizan frecuentemente estrategias cognitivas para relacionar 

similitudes a nivel de la palabra y de la oración en las lenguas meta alemán y neerlandés. Esto 

no hace sino corroborar el papel fundamental de los procesos de transferencia para la 

intercomprensión (LAURÍA Y WILKE, en prensa). 

3. El estudio actual (2018-2021)  

Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados y la experiencia altamente positiva en 

el dictado de cursos presenciales en intercomprensión en lenguas germánicas, el equipo se 

abocó a partir de 2018 a un nuevo proyecto, cuyo objetivo general consiste en diseñar una 

propuesta metodológica para un curso de ILG en un entorno virtual destinado a alumnos adultos 

hispanohablantes con conocimientos básicos de inglés (nivel A2). El desafío que supone el 

diseño de cursos en línea constituye la arista que el equipo decidió explorar, para responder a 

nuevas necesidades de los aprendices de lenguas extranjeras en estos tiempos. 

Para lograr ese objetivo, el proyecto presenta los siguientes objetivos específicos:  

● Indagar en bibliografía específica relativa a los procesos de enseñanza aprendizaje 

en entornos virtuales y relacionar este marco teórico con la línea de investigación 

en ILG. 

● Explorar las potencialidades de los recursos digitales disponibles para esbozar 

actividades de aprendizaje de la ILG. 

● Diseñar propuestas didácticas que promuevan la aplicación de estrategias de 

transferencia y que estén basadas en las implicancias pedagógicas de los estudios 

llevados a cabo por este equipo desde 2012. 
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3.1. Marco teórico 

En consonancia con los objetivos de este nuevo proyecto, en el marco teórico abordamos, 

por un lado, nociones relacionadas con la intercomprensión y la didáctica del plurilingüismo, 

y por el otro, conceptos relativos a los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos 

virtuales. 

3.1.1. Intercomprensión y didáctica del plurilingüismo 

Entendemos por intercomprensión la capacidad de capacidad de comprender una lengua 

o variedad lingüística sin haberla aprendido activamente sobre la base de conocimientos de una 

lengua emparentada, que funciona como puente (DOYÉ, 2006; MEIΒNER, 2004, 2016a, 

2016b; MÖLLER, 2011; MARX, 2007; HUFEISEN & MARX, 2014 u.a). En el enfoque 

intercomprensivo, se prioriza la aplicación de conocimientos previos y la concienciación del 

alumno en cuanto a las posibilidades de transferirlos a nuevos contextos de aprendizaje. Por 

transferencia entendemos la “traslación de conocimientos y saberes existentes a nuevos 

contextos y situaciones para facilitar el aprendizaje” (REISSNER, 2007), y nos referimos a 

saberes de toda índole, es decir no solamente conocimientos lingüísticos, sino también 

estratégicos y conocimiento del mundo, de géneros textuales y de experiencias previas de 

aprendizaje. 

Entre los saberes previos a ser aplicados en la lectura intercomprensiva, se destaca la 

importancia de los esquemas lingüísticos o bases de transferencia para comparar dos o más 

lenguas, especialmente la transferencia interlingual, entendida como la “identificación de 

formas, significados y funciones” (MEISSNER, 2016a). Estas transferencias interlinguales han 

sido sistematizadas para su enseñanza en el método denominado Siete Cedazos (KLEIN Y 

STEGMANN, 2000; HUFEISEN y MARX, 2014), que parte de una metáfora: la del 

aprendiente intercomprensivo como un buscador de oro que utiliza los tamices de su 

conocimiento previo para acceder a la intercomprensión. Los Siete Cedazos se emplean , 

entonces, para designar y enseñar similitudes entre lenguas emparentadas. Se clasifican en 

similitudes a nivel palabra (Cedazos 1 a 4) y a nivel de la oración (5 a 7). A continuación 

ofrecemos ejemplos de cada una de estas herramientas: 

1) Cognados: vocabulario internacional y pangermánico. Algunos ejemplos: 

inglés alemán neerlandés 

democracy Demokratie democratize 

answer Antwort antwoord 
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2) Correspondencias fonéticas y grafémicas entre las lenguas de referencia. Algunos 

ejemplos: 

  inglés alemán neerlandés 

correspondências consonáticas open offen open 

correspondencias vocálicas stone Stein steen 

3) Relación entre la ortografía y la pronunciación. El alemán es la lengua más 

transparente de las tres en cuanto a las reglas de pronunciación. Algunos ejemplos: inglés: 

book, alemán: Buch, neerlandés: boek. 

4) Composición y derivación de palabras. 

Ejemplos de sufijos: inglés: friendship, alemán: Freundschaft, neerlandés: vriendschap. 

5) Palabras funcionales: pronombres personales, artículos, verbos auxiliares y modales. 

Algunos ejemplos de este cedazo: 

Pronombres personales (en función de sujeto) 

inglés alemán neerlandés 

I 

you 

he, she, it 

we 

you 

they 

ich 

du 

er, sie, es 

wir 

ihr 

sie 

ik 

jej/jij 

hij/het/ze, zig 

we/wij 

je 

ze/zig 

Artículos determinados 

inglés alemán neerlandés 

the der, den,  

dem, des,  

die   

de, het 

Artículos indeterminados 

inglés alemán neerlandés 

a (an) ein, 

eine, 

einen, 

einem, 

einer 

een 
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6) Morfosintaxis: flexión de sustantivos y verbos, uso de artículos determinados e 

indeterminados, plural de sustantivos y flexión de adjetivos. Algunos ejemplos de este cedazo: 

  inglés alemán neerlandés 

comparativo hard-er härt-er hard-er 

superlativo hard-est härt-esten hard-st 

Tiempos verbales 

  inglés (to eat) alemán (essen) neerlandés (eten) 

presente he eats er isst  hij eet 

pretérito he ate er trank hij at 

perfecto he has eaten er hat gegessen hij heeft gegeten 

pluscuamperfecto he had eaten er hatte gegessen hij had gegeten 

7) Sintaxis: similitudes en la estructura de la oración. A modo de ejemplo, mencionamos 

la oración interrogativa. 

inglés alemán neerlandés 

What do you study? Was studieren Sie? Wat studeer je? 

Tanto los materiales diseñados en formato papel para el dictado de cursos presenciales 

como el curso online que estamos desarrollando en el marco del proyecto actual, tienen por 

objetivo concientizar a los alumnos sobre las posibilidades que ofrecen estas similitudes entre 

las lenguas meta a través de actividades especialmente diseñadas para este fin.  

3.1.2. Procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales 

Distintas perspectivas teóricas pueden complementarse en la búsqueda de explicaciones 

sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en general, y en particular en contextos virtuales. 

Un enfoque de larga tradición es el Constructivista. Desde esta perspectiva, que se considera 

una epistemología más que una teoría de aprendizaje (SCHUNK, 2012), las personas 

construimos nuestro aprendizaje a partir de la experiencia. El conocimiento, que se construye 

al interior de cada individuo se considera subjetivo y personal. Como resultado de esos 

procesos los aprendientes “reestructuran su mapa cognitivo” (GROS SALVAT, 2008) 

Una premisa clave del constructivismo es que el aprendizaje se sitúa en contextos 

(SCHUNK, 2012: 230-231), de lo cual se infiere que cada individuo construye sus propios 

saberes no solo basado en sus conocimientos y experiencias previas, sino también en la 

interacción con el ambiente que lo rodea. Estos conceptos se relacionan con lo que postula la 

Cognición Situada, también denominada Cognición Distribuida o Aprendizaje Situado, para la 

cual el logro de aprendizajes significativos se encuentra estrechamente unido a los medios 
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disponibles en cada momento histórico y a los entornos en donde los aprendizajes tienen lugar. 

En las palabras de Barberá, Badía y Mominó “la cognición y la actividad humanas se 

desarrollan en función del contexto social donde se enmarcan, estando fuertemente influidas 

por factores sociales, culturales, tecnológicos, instrumentos físicos y por las acciones de otras 

personas” (2001, p.129). 

La Cognición Situada establece que el aprendizaje no ocurre solo en la mente de los 

aprendices ya que los medios e instrumentos utilizados para el aprendizaje son elementos 

constitutivos de ese proceso y por lo tanto, parte de él (BARBERÁ, BADÍA y MOMINÓ, 

2001:129; SCHUNK, 2012: 233). A modo de ejemplo, una computadora que se concibe como 

un recurso desde una perspectiva tradicional, desde la Cognición Situada constituye una 

herramienta que necesariamente implica cambios significativos en los modos de aprender 

(BARBERÁ, BADÍA y MOMINÓ, 2001:130). 

Además de las perspectivas teóricas que se han explorado en los párrafos anteriores, 

existe una concepción novedosa, aunque aún en proceso de validación, y estrechamente 

vinculada al Constructivismo y la Cognición Situada, el Conectivismo (SIEMENS, 2004). El 

autor de este enfoque lo define como “una teoría de aprendizaje para la era digital”. El 

Conectivismo concibe al aprendizaje como un proceso complejo que ocurre en un contexto 

cambiante y caótico que el individuo no puede controlar, y en el cual las comunidades de 

práctica, la colaboración y las redes de interacción juegan un rol clave. Esta nobel teoría se 

encuentra aún, como dijimos al comienzo, en proceso de validación (LAURÍA DE GENTILE, 

TROVARELLI y BARREA (en prensa); TROVARELLI y LAURÍA DE GENTILE, (en 

prensa); LAURÍA DE GENTILE y WILKE, en prensa). 

En cuanto a las características del entorno tecnológico que deseamos desarrollar como 

resultado de este estudio podemos mencionar la importancia de la colaboración en línea, la 

centralidad del aprendiente y la interacción (TARASOW, 2014). Imaginamos un entorno 

virtual de aprendizaje (EVA) como un espacio de encuentro en el cual, además de la asincronía 

y la flexibilidad, sean elementos clave la interactividad, la posibilidad de crear un sentido de 

comunidad y de pertenencia y el aprendizaje colaborativo. Serán elementos esenciales de las 

tareas que se diseñarán el que puedan promover la interacción y diálogo horizontal entre los 

participantes para contribuir a desarrollar el sentido de comunidad. Además, el lugar central 

del aprendiente se materializará en una propuesta que permita el desarrollo de autonomía y la 

autorregulación. Con ese mismo objetivo, el rol de los tutores y facilitadores será el de 

promover la participación y la cooperación entre los participantes, factores esenciales de la EeL 

(SANCHO & BORGES 2011; SCHWARTZMAN, TARASOW y TRENCH, 2014). 

3.2. Algunos avances del proyecto actual 

Como indicamos anteriormente, actualmente nos encontramos culminando el segundo 

año del proyecto actual, cuya meta es el diseño de un curso online de Intercomprensión en 

lenguas germánicas para hispanohablantes. Para alcanzar este objetivo, nos hemos abocado en 

primer lugar a la construcción del marco teórico subyacente, especialmente en lo que respecta 

a procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales (LAURÍA DE GENTILE y 
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WILKE, en prensa). Además, el equipo ha participado de diferentes capacitaciones sobre el 

tema. Por otro lado, durante el segundo semestre de 2019, nos hemos abocado nuevamente al 

dictado de un curso de modalidad presencial con acompañamiento virtual, utilizando para ello 

INTERGER. Manual de Intercomprensión en Lenguas Germánicas para Hispanohablantes 

(LAURÍA DE GENTILE et al., 2016) y poniendo a prueba algunos materiales digitales en un 

aula Moodle diseñada especialmente para ese curso. 

Asimismo, siguiendo a Schwarzman y Odetti (2013), hemos indagado sobre las 

posibilidades que ofrece el REMIX para el Diseño de Materiales Didácticos Hipermediales 

(MDH) y esbozado un esquema del curso online, con el objetivo de intentar remixar algunos 

de los materiales contenidos en INTERGER. Manual de Intercomprensión en Lenguas 

Germánicas para Hispanohablantes. Así surgió la conceptualización del curso online como un 

“viaje” hacia la comprensión de las lenguas germánicas. Cada alumno comenzaría su viaje 

llevando su capital lingüístico en dos valijas : una de conocimientos léxicos (cedazos 1, 2, 3 y 

4) y otra de saberes gramaticales (cedazos 6, 7 y 8). Esta metáfora del curso en línea como el 

viaje hacia la intercomprensión será la que se tomará como base para la búsqueda de contenidos 

multimediales en la que el equipo estará abocado a comienzos de 2020. 

4. Conclusiones y perspectivas  

Las investigaciones realizadas por este equipo desde el año 2012 han permitido 

comprobar que la adquisición simultánea de competencias de lectura en lenguas emparentadas 

es factible. Esto puede lograrse a través del empleo de materiales especialmente diseñados para 

los cursos que propician el desarrollo de habilidades lectoras en lenguas emparentadas 

aplicando una metodología innovadora que está basada en investigaciones sobre lectura en 

lenguas segundas y terceras, así como en intercomprensión. Además, tanto la gran cantidad de 

interesados en realizar nuestros cursos como las encuestas administradas a los estudiantes luego 

de su finalización, nos han demostrado que existe un gran interés por la ILG. Posiblemente la 

razón de ello se encuentra en que esta es una oferta educativa que propicia el plurilingüismo y 

responde, de ese modo, a una política lingüística que valora diversidad en el aprendizaje de 

lenguas extranjeras, y, a la vez, propicia la reflexión sobre la lengua materna. 

El proyecto 2018-21 focaliza el diseño de materiales en formato digital y aspira a un 

doble propósito, por una parte, integrar los resultados de nuestras investigaciones desde el año 

2012 y, por la otra, brindar una alternativa de aprendizaje de las tres lenguas germánicas en 

estudio a través de la mediación tecnológica. Esta propuesta, además de otorgarle mayor 

visibilidad a los estudios en intercomprensión en lenguas germánicas (ILG) en el contexto 

latinoamericano, permitirá a los interesados una formación de características particulares, tanto 

por el perfil de los destinatarios como por la combinación de lenguas germánicas, sin que el 

lugar de residencia ni los horarios sean un obstáculo para ello. Desde la Facultad de Lenguas 

de la UNC, este curso en línea permitirá el acceso a la ILG a todo adulto hispanohablante con 

conocimientos de inglés. 

Los dos años transcurridos desde el comienzo del nuevo proyecto nos han servido para 

explorar bibliografía específica, capacitarnos sobre procesos de enseñanza y aprendizaje en 
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entornos virtuales y poner en práctica algunas de esas capacidades en el aula virtual en Moodle 

que diseñamos como apoyo al curso presencial. Como resultado de la primera etapa del 

proyecto actual, el equipo cuenta con un mayor conocimiento sobre las áreas involucradas y ha 

podido esbozar un esquema del curso, que nos servirá como base para el trabajo en el próximo 

tramo del estudio. La fase 2020-21 involucrará la búsqueda de contenidos multimodales que 

permitan el desarrollo de las actividades interactivas que serán el centro del curso de ILG en 

línea. Estimamos que la versión piloto de ese curso podrá ser puesta a prueba en el segundo 

semestre de 2021. 
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RESUMO 

Materiais didáticos que podem dar o suporte necessário para a sensibilização ao ensino e à 

aprendizagem de línguas desde a infância pelos caminhos da literatura ainda são pouco 

ofertados. Partindo dessa realidade, objetivamos através deste trabalho, apresentar dois 

cadernos de Intercompreensão e Literatura elaborados com o fim de serem utilizados no ensino 

de línguas para aprendizes com faixa etária entre 7 a 10 anos. Ambos os materiais foram 

desenvolvidos através da perspectiva da Intercompreensão de Línguas Românicas (IC ou ILR) 

para a abordagem de textos literários infanto-juvenis no ensino de línguas para crianças. 

Especificamente, buscamos discutir o processo de elaboração e refletir a respeito de sua 

relevância em uma experiência com estudantes do 5º ano do ensino fundamental I de uma 

escola pública da cidade de Alagoa Nova – PB, experiência essa que faz parte de uma pesquisa 

maior em nível de mestrado. Além disso, esperamos contribuir com docentes que buscam 

alternativas para um ensino plurilíngue e pluricultural sem, todavia, omitir a importância da 

literatura no ensino de línguas, considerando-se a sua importância na formação integral da 

criança. 

RÉSUMÉ 

Des matériels didactiques pouvant apporter le soutien nécessaire à la sensibilisation à 

l'enseignement et à l'apprentissage des langues dès l'enfance à travers la littérature sont encore 

peu proposés. Sur la base de cette réalité, cet article vise à présenter deux cahiers 

d'intercompréhension et de littérature destinés à être utilisés dans l'enseignement des langues 

pour les apprenants de 7 à 10 ans. Les deux matériels ont été développés dans la perspective 

de l'Intercompréhension des Langues Romanes (IC ou ILR) pour l'approche des textes 

littéraires pour la jeunesse dans l'enseignement des langues pour enfants. Plus précisément, 

nous cherchons à discuter à propos du processus de leur élaboration et à réfléchir sur leur 

pertinence dans une expérience avec des étudiants de la 6e année de l'école élémentaire I dans 

une école publique de la ville d'Alagoa Nova, dans l’État de Paraiba. Cette expérience a fait 

partie d'une recherche dans l’enseignement supérieur au niveau du Master II. De plus, nous 

espérons offrir une contribution aux enseignants qui recherchent des alternatives pour un 

enseignement plurilingue et pluriculturel sans toutefois omettre l'importance de la littérature 

dans l'enseignement des langues, compte tenu de son importance dans la formation intégrale 

des enfants. 

PALAVRAS-CHAVE: intercompreensão; literatura; crianças; plurilinguismo; material 

didático. 

MOTS-CLÉS: intercompréhension; littérature ; enfants ; plurilinguisme ; matériel didactique. 

1. Considerações iniciais 

Muito se tem discutido sobre a necessidade de proporcionarmos aos nossos aprendizes 

uma educação linguística que atenda às demandas de uma sociedade cada vez mais globalizada, 

oferecendo-lhes o desenvolvimento de recursos cognitivos para que possam estar preparados 
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para as mudanças culturais, sociais, econômicas e geopolíticas que o mundo vem enfrentando 

(ALAS-MARTINS, 2014). 

Nesse sentido, identificamos que a Intercompreensão de Línguas Românicas (ILR ou IC) 

se apresenta como uma alternativa para uma abertura a uma educação plurilingue no nosso 

país. Uma vez que se trata de uma metodologia que abre espaço para o contato com várias 

línguas, concomitantemente ou não, permitindo que o aprendiz amplie sua perspectiva 

ampliada em relação ao conhecimento sobre as línguas e, consequentemente, sobre as culturas 

relacionadas a elas. 

Além disso, consideramos a importância do contato com Línguas Estrangeiras (LEs) 

desde cedo, como um caminho para aproximar a criança de outros horizontes para um mundo 

diferente do qual ela vive (VANTHIER, 2009; KAIL, 2015) e a necessidade de que ela 

conheça, na escola, livros que despertem para a estética literária, diferentes dos pedagógicos e 

utilitaristas que já estão inseridos na maioria das escolas (SANTOS; SOUZA, 2004). 

Logo, ao verificarmos tais necessidades e, portanto, os benefícios da metodologia 

supracitada para o contato com LEs desde cedo e do contato com o texto literário para a 

formação leitora da criança, buscamos apreender as contribuições da IC para a formação dos 

pequenos aprendizes ao unir esses três vieses: Intercompreensão, Plurilinguismo e Literatura. 

No entanto, a proposta de materiais didáticos que podem dar o suporte necessário para a 

sensibilização ao ensino e à aprendizagem de línguas desde a infância pelos caminhos da 

literatura ainda são incipientes. 

Partindo dessa realidade, objetivamos através deste trabalho, apresentar dois cadernos de 

Intercompreensão e Literatura para serem utilizados em aulas de línguas com crianças de 7 a 

10 anos. Ambos os materiais foram desenvolvidos através da perspectiva da IC para a 

abordagem de textos literários infanto-juvenis no ensino de línguas para crianças. 

Primeiramente, buscamos discutir o processo de elaboração dos cadernos e refletir a respeito 

de sua relevância em uma experiência com crianças do 5º ano do ensino fundamental I - de 

uma escola pública da cidade de Alagoa Nova – PB, que é parte de uma pesquisa maior em 

nível de mestrado. Além disso, esperamos contribuir para o trabalho de docentes que buscam 

alternativas para um ensino plurilíngue e pluricultural sem, todavia, omitir a importância da 

literatura no ensino de línguas, considerando-se a sua importância na formação integral da 

criança (REYES, 2009). 

Para tanto, na seção a seguir, apresentamos uma discussão teórico-metodológica a 

respeito da Intercompreensão aliada à literatura no ensino de línguas estrangeiras para crianças; 

na sequência, discorremos sobre o processo de criação de dois cadernos para a abordagem da 

IC para crianças através do texto literário. Ao apresentarmos este material, tratamos de sua 

relevância em uma experiência prática com crianças. Por fim, trazemos nossas reflexões finais.  

2. Intercompreensão e literatura no ensino de línguas estrangeiras para crianças 

Muitos estudos vêm mostrando a facilidade que as crianças têm de aprender línguas 

estrangeiras além dos benefícios que tal aprendizagem pode proporcionar a elas tanto no âmbito 

de sua formação profissional como de sua formação cidadã. Dentre os vários motivos para tal 
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afirmação, podemos citar os de Vanthier (2009) que aponta três objetivos gerais, ao argumentar 

sobre o como e o porquê de ensinar francês às crianças; o que pode ser pensado, também, para 

outras línguas.  

O primeiro diz respeito a “abrir a percepção de mundo da criança”, ou seja, levar o 

pequeno aprendiz a tomar consciência de que ele vive em um mundo plural, no qual existem 

diferenças nos mais diversos âmbitos e várias línguas distintas e necessárias para a 

comunicação. Esse procedimento pode levá-lo a dar sentido à aprendizagem de uma LE, 

ampliando as suas perspectivas de mundo. 

O segundo objetivo é “desenvolver competências comunicativas”; trata-se de promover 

uma aprendizagem que vai além da repetição, ao contrário, busca-se oferecer a ele uma base 

para futuras aprendizagens comunicativas.  

O terceiro e último objetivo é “desenvolver a consciência metalinguística da criança”, 

por meio de uma atividade na qual ela é exposta a um processo que estimula as atividades 

“d’éveil au langage” que lhe permite uma tomada de consciência sobre o funcionamento da 

LE, possível, no entanto, apenas se ela for sensibilizada a uma reflexão sobre o funcionamento 

da Língua Materna (LM) em comparação ao funcionamento de outras línguas. 

Se através de uma LE podemos alcançar todos esses objetivos, por que não pensarmos 

em uma formação plurilingue para alcançarmos uma formação mais completa, uma vez que 

ensinar língua é também ensinar a cultura à qual ela está ligada? Trata-se, portanto, de 

apresentar diferentes culturas às crianças que, assim, aprenderão desde cedo que existem 

semelhanças e diferenças no mundo sem precisar julgá-las como boas ou ruins. 

Nesse sentido, Neves (2013) afirma: 

É, portanto, na educação pré-escolar que a criança tem a possibilidade de entrar em 

contato, pela primeira vez, com um contexto educativo mais alargado que vai 

permitir a interação com outros adultos e outras crianças; esses, possivelmente, 

podem ter valores diferentes e contribuir, desde logo, para que a criança, aos 

poucos, vá tomando consciência de si própria e do outro, e das línguas e culturas 

em geral. No desenvolvimento da sua identidade, importa também referir, como 

relembram as Orientações Curriculares para esta fase, a importância de se 

reconhecerem laços de pertença social e cultural, e de se promover o respeito por 

outras culturas, outro modo de ser e estar, e a abertura à aquisição de novos saberes, 

também eles culturais (NEVES, 2013: 38).  

Na perspectiva das abordagens plurais, destacamos a IC uma metodologia surgida na 

Europa, diante da necessidade de comunicação entre falantes de diferentes línguas dentro de 

um mesmo território. Segundo Blank (2009), há documentos indicando que, desde as feiras 

medievais de Troyes na região de Champagne, os clientes e negociantes que vinham de toda a 

Europa sempre interagiam cada um na sua língua materna, entendendo-se sem maiores 

dificuldades. Nesse sentido, Lima (2015) afirma que o princípio da IC é “o sujeito ser capaz de 

comunicar-se desenvolvendo estratégias de compreensão entre as línguas que tiveram sua raiz 

na mesma família de línguas” (LIMA, 2015: 29). 
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No Brasil, a IC começou a ganhar espaço a partir dos anos de 1990. Aos poucos foi 

crescendo o número de pesquisas sobre o tema e, embora seu conhecimento ainda esteja muito 

ligado às universidades, tem sido pensada e gradualmente levada para a educação básica. Isso 

porque os estudos vêm mostrando que, através da IC, é possível expandir o horizonte 

linguístico e cultural dos aprendizes, dentre outros benefícios. 

Para além dos benefícios que a IC pode proporcionar na formação linguística, cultural e 

cidadã, pensamos ainda na formação leitora de nossas crianças e, portanto, diante das 

discussões que mostram a importância e eficácia da presença da literatura em aula de língua. 

Em nosso contexto a leitura na escola torna-se ainda mais importante, pois: 

[...] Nem todos os jovenzinhos têm em casa livros para escolher, nem acesso a uma 

biblioteca que possa estimulá-los, nem recebem das mãos de um parente ou amigo 

um livro que será marcante na vida deles. O acaso não surge como aliado para 

todos. Para a maioria, o único lugar onde o encontro com o livro pode acontecer é 

a escola, e pela intermediação do professor (CADEMARTORI, 2009: 90). 

Como vemos, muitas vezes a única oportunidade que a criança tem de ter contato com o 

livro é na escola, um dos motivos que nos fez pensar na união da IC e da Literatura para numa 

busca de ampliar a aprendizagem dos estudantes e proporcionar-lhes uma formação mais 

completa. 

No entanto, ao realizarmos um levantamento em diversas mídias, documentos como 

catálogos de livrarias e de bibliotecas, livros, internet e em outros meios impressos, a fim de 

encontrar materiais didáticos que possam proporcionar a execução da ILR no ensino de LE 

para crianças em contextos diversos, constatamos uma significativa ausência de um material 

que dê suporte a esse ensino. A partir dessa constatação, criamos dois cadernos de IC sobre os 

quais discorremos na seção a seguir. 

Especificamente para a criação do segundo caderno, levamos em conta a Lei nº 10.639 

(BRASIL, 2003), que torna obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira nos 

estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio, oficiais e particulares, buscando a 

ampliação de conhecimento e valorização do continente africano nas escolas e, portanto, 

incluímos nele apenas textos de origem africana. 

Acreditamos, pois, que a literatura tem tido grande importância na formação de ideias e 

de pensamentos, na educação e na preservação dos valores culturais e étnicos (ALVES; 

TIMBANE, 2016). Logo, podendo contribuir na desconstrução de estereótipos sobre a África, 

já que, como afirma Madanêlo (2010), o cenário africano é quase sempre retratado por meio 

de animais selvagens e áreas de vegetação, enquanto a população é representada através de 

imagens de miséria, fome, doenças e guerras. 

3. Cadernos de Intercompreensão para Crianças: da elaboração à prática 

Como mencionado na seção anterior, a IC ainda é considerada uma nova metodologia, 

especialmente, no nosso contexto (Brasil – Nordeste). Se pensarmos nessa metodologia 

aplicada no ensino para crianças e, ainda, pelos caminhos da literatura, (foco de pesquisa de 
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mestrado realizada na Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba, Nordeste), trata-se 

de algo ainda mais novo e, consequentemente, desafiador. Dentre os desafios encontrados para 

pôr em prática as três áreas supracitadas, destacamos o fato de que não havíamos material para 

que pudéssemos trabalhar a literatura em espanhol, italiano e francês para crianças através da 

IC. 

Percebemos essa dificuldade desde nossas pesquisas em nível de graduação (iniciação 

científica e trabalho de conclusão de curso) e também em eventos, nos quais, discussões 

apontavam para a importância e eficácia da presença da literatura em aula de língua e da IC 

como um caminho possível para favorecer a aprendizagem de LE, em uma formação mais 

humanizadora (CANDIDO, 2004). A partir dessas constatações, criamos, assim, em 2017, o 

Caderno de Intercompreensão para crianças, catalogado na Biblioteca Central da UFCG. Esse 

caderno é composto por 12 textos literários em francês, italiano e espanhol, dentre eles fábulas 

e poemas, além de uma seção de apresentação da IC (Conhecendo a Intercompreensão de 

Línguas Românicas), uma seção breve explicando o que é a poesia e outra sobre a fábula. Os 

textos foram selecionados em sites da internet com textos apropriados para crianças e nas 

línguas supracitadas. A escolha foi realizada com base em alguns critérios estabelecidos 

previamente nas quais os autores apontavam para a importância do tema a ser abordado, da 

importância de os textos serem curtos para que o professor possa trabalhá-los de forma integral, 

além da presença de ilustrações, dentre outros critérios. 

Além disso, os textos são acompanhados por atividades de compreensão linguística e 

textual e de desenhos para colorir, e há, ao final do caderno, uma seção intitulada Para ir além, 

com textos que não são acompanhados por atividades para reforçar a ideia da “leitura por 

prazer”. Os textos selecionados, diferentemente do outro caderno sobre o qual iremos tratar 

posteriormente, têm origens diversas. 

 
1. Capa do Caderno de Intercompreensão para crianças 

Em 2019, buscando atender as demandas de uma pesquisa, em nível de mestrado, criamos 

o Caderno de Intercompreensão para Crianças: África e Literatura, composto por 17 textos 

literários em francês, italiano e espanhol; alguns estão integralmente na LE e outros estão 
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escritos em português, mas com algumas palavras e frases em LE, ademais alguns textos são 

acompanhados pela versão na língua local africana (Bubi, Crioulo etc). 

Além de contos, fábulas e poemas unicamente de origem africana, o caderno contém uma 

seção de apresentação da África e do gênero conto, além de seções dedicadas a informações 

sobre os países de origem dos textos e, assim, como o primeiro caderno, contém atividades de 

compreensão linguística, textual, desenhos para colorir, caça-palavras etc. e a seção Para ir 

além.  

 
2. Capa do Caderno de Intercompreensão para crianças: África e literatura 

Algumas dificuldades foram encontradas na elaboração desses materiais. Iremos nos 

deter sobre elas nesse segundo caderno. A primeira foi encontrar e selecionar os textos que 

pudessem fazer parte do material, especialmente na língua italiana, uma vez que ainda é muito 

escassa essa produção, especialmente pelo fato de a língua italiana não ser oficial em nenhum 

país africano. 

Outra dificuldade, neste âmbito, foi encontrar imagens que pudessem ilustrar nosso 

material, já que aquelas encontradas na internet eram sempre carregadas de estereótipos. Por 

exemplo, crianças com lança e flecha, pessoas negras, como se em África, todos fossem negros; 

e, para ilustrar uma das histórias, só depois de muitas pesquisas, conseguimos encontrar um 

desenho de um homem negro vestido socialmente. 

Estando prontos, os dois cadernos foram utilizados como material didático de base em 

uma experiência com uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental I, de uma escola pública da 

rede estadual de ensino localizada na cidade de Alagoa Nova no estado da Paraíba. A turma 

contava com 42 aprendizes matriculados, dos quais 36 frequentavam efetivamente as aulas com 

faixa etária entre 10 e 11 anos. 

Em um questionário entregue aos alunos antes de iniciarmos nossa experiência, 92% dos 

estudantes afirmaram não estudar e nem ter contato com nenhuma LE; 5 participantes disseram 

que nunca tinham ouvido falar sobre a África enquanto 31 participantes já tinham ouvido falar 

sobre esse continente. Destes, 5 não souberam dizer o que sabiam/ouviram falar e apenas 3 

retrataram o continente africano de forma positiva — “é um lugar bonito”; “tem muitos 
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animais e é bom e tem muitas esculturas etc...”; “tem muitos animais e é super legal e tem 

muitas culturas e línguas diferentes”. 

A maioria citou a presença de animais selvagens — “lá tem leão”; “lá tem muitos 

animais selvagens”; “que tem muitas árvores tem bichos” —, um deles chegou a afirmar que 

a África é uma floresta cheia de animais. Além disso, 5 estudantes se referiram à África como 

um lugar pobre ou humilde. Destes, um afirmou que os africanos são negros escravizados que 

vivem da caça e sofrem; outro se referiu à África como um país e outro que é um povo que 

passa fome. Por fim, 8 participantes afirmaram já ter lido literatura africana, 12 participantes 

disseram não lembrar se já leram e 17 participantes asseguraram nunca ter lido tal literatura. 

Diante desse contexto, os cadernos de IC foram fundamentais para nos auxiliar no 

trabalho que une educação plurilíngue e literatura. Através do contato com diferentes línguas 

e da literatura, especialmente a africana, e consequentemente do conhecimento de novas 

culturas, foi possível contribuir para a formação leitora e para a ampliação da visão dos alunos 

quanto às culturas africanas, à rica produção literária desse continente, às inúmeras línguas 

existentes, além de questões geográficas e históricas.  

Um dos motivos que nos permite essa constatação é o fato de que, ao final da experiência, 

20 crianças afirmaram sentir mais vontade de ler outros textos a partir daqueles vistos em sala, 

o que também foi confirmado pelos pais; pois, 16 deles disseram ter percebido mais interesse 

do filho pela leitura. Além de 76% das crianças terem afirmado que aprenderam algo novo 

sobre a África, por exemplo, “Que lá também tem muita alegria e não só tristeza”; “Que lá na 

África não vivem apenas negros; “Que não existe só pobreza”; “Eu aprendi [sobre] 

Moçambique”; “Os países que falam português como a gente”. 

4. Reflexões finais 

Podemos afirmar que a leitura literária, pelos caminhos da IC, pode ser uma importante 

passagem para contribuir na complexa formação humana desde a infância de pequenos 

aprendizes de línguas. Vimos que os benefícios em unir essas duas áreas contribuíram para 

ampliar os conhecimentos linguísticos e culturais das crianças, além de despertar em boa parte 

delas o gosto pela leitura e, ainda, colaborar com o desenvolvimento integral, pessoal e cidadão. 

Vimos que se trata de um trabalho possível. 

Para tanto, salientamos uma vez mais a importância de materiais que possam auxiliar os 

professores, pensando que muitos deles trabalham em mais de uma escola e não têm tempo 

suficiente para montar seu próprio material. Por fim, ressaltamos que os cadernos de IC 

serviram de base para uma experiência ainda nova em nosso contexto, e, também por isso, 

carente de materiais para o professor, podendo ser utilizado não como um modelo a ser seguido, 

pois não temos essa pretensão, mas como um suporte para o professor que deseja inserir essa 

metodologia em sala de aula, podendo adequá-lo de acordo com sua realidade. 
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