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RESUMO 

 

 

Neste estudo exploratório, apresentamos algumas leituras como em Doyé (2003), Carrasco 

Perea (2003), Melo, Araújo e Sá (2004), Chavagne (2009) e Alas-Martins (2010; 2011) com o 

objetivo de verificarmos alguns traços de como a abordagem plurilíngue pode constituir-se 

em uma tendência na melhoria da compreensão da escrita de textos em língua materna (LM), 

e quanto pode colaborar para uma melhor percepção do sujeito quanto ao mundo ao seu redor 

com todas as suas diferentes nuances. Consiste em descrever a metodologia e alguns 

resultados de pesquisa que proporcionaram a inserção experimental da disciplina denominada 

de Intercompreensão de Línguas Românicas (ILR) na matriz curricular no município de 

Natal/RN/Brasil tendo como justificativa o elevado grau de analfabetismo funcional 

observado entre jovens de até 15 anos, segundo dados do IBGE de 2010. Os resultados foram 

verificados por meio de pesquisa-ação experimental mista caracterizada por Lewin (1946), 

Nunan (1992), Thiollent (1994) e Trip (2005) na Escola Municipal Professora Terezinha 

Paulino de Lima e na Escola Estadual Professora Ana Julia de Carvalho Mousinho, com 95 

alunos dos anos finais do ensino fundamental. O corpus decorrente desta investigação foi 

submetido a uma série de técnicas condensadas, como o teste não paramétrico de Kruskal e 

Wallis (1952) e o teste paramétrico ANOVA, em esforço para conferir um maior rigor à 

análise dos resultados apontados pelo caderno de atividades de ILR. O estudo possibilitou a 

investigação de estratégias de compreensão de línguas sob a perspectiva de autores como 

Ringbow (1987), Giacobbe (1990), Alarcão (1991; 2009a e 2009b), Corder (1992), Castellotti 

(2001) e Degache (2003), além da transferência dessas competências para a aprendizagem do 

português como apontado por Meissner, Klein e Stegmann (2004); indicou uma tendência 

positiva quanto à compreensão da LM por meio da análise de escores de provas e descrições 

escritas realizadas pelos participantes na resolução de tarefas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Abordagem plurilíngue. Inserção curricular da intercompreensão. 

Ensino fundamental. Estratégias de aprendizagem. Língua portuguesa. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This exploratory study aims to present some readings as Doyé (2003), Carrasco Perea (2003), 

Melo Araújo e Sá (2004), Chavagne (2009) and Alas-Martins (2010; 2011) which helped to 

confirm some ways for showing that a plurilingual environment can enable a trend in 

improving the understanding of written texts in the mother tongue, and can collaborate on a 

better perception of the world around a person with all their different nuances. The study 

describes the methodology and some results of our doctoral research that resulted in the 

insertion of the experimental discipline called Intercomprehension of Romanic Languages 

(ILR) in the curriculum in the city of Natal / RN / Brazil, and it was justified because of high 

functional illiteracy degree among young people up to 15 years old according to the 

educational data from IBGE research on 2010. The results were verified through an 

experimental action-research which was characterized by Lewin (1946); Nunan (1992); 

Thiollent (1994) and Trip (2005) in two schools: Professoara Terezinha Paulino de Lima 

(municipal school) and Professora Ana Julia de Carvalho Mousinho (State of Rio Grande do 

Norte), with 95 students from the final years of primary education. The corpus of this research 

was subjected to a series of condensed techniques like the nonparametric test from Kruskal 

and Wallis (1952) and the parametric test ANOVA as an effort to provide statistical 

significance to the analysis of the results indicated in the book of ILR activities. The research 

presented some skill views about reading comprehension of written texts according to 

perspective of Ringbow (1987), Giacobbe (1990), Alarcão (1991; 2009a and 2009b), Corder 

(1992), Castellotti (2001) and Degache (2003), and the possibilities of transfer these skills for 

learning Portuguese as pointed out by Meissner, Klein and Stegmann (2004); it indicates a 

positive trend towards the understanding of LM according to analyzing the scores of written 

tests and texts by participants in solving tasks. 

 

KEYWORDS: Plurilingual approach. Curricular insertion of intercomprehension. Elementary 

school. Learning strategies. Portuguese. 
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“Competência significa sermos capazes de usar 

adequadamente os conhecimentos – para aplicar, 

para analisar, para interpretar, para pensar, para agir 

– nesses diferentes domínios do saber e, 

consequentemente, na vida social [plural], pessoal e 

profissional”.  

Maria Roldão 
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INTRODUÇÃO 

 

“Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém”. 

Paulo Freire 

 

 

Esta pesquisa pretende apresentar um estudo com a abordagem plurilíngue cuja base 

empírica é fundamentalmente constituída por um recorte que incide em duas instituições 

públicas, sendo toda a fase de investigação e intervenção realizada no ensino fundamental, 

anos finais (9º ano) e a fase final de acompanhamento realizada em escola da rede estadual 

que atende adolescentes e jovens, ambos da periferia do município de Natal/RN/Brasil. 

O plurilinguismo na escola teve crescimento acentuado nos anos 1990, em especial 

na Europa, enquanto abordagem na aprendizagem de línguas, objetivando intervir na relação 

entre língua e contexto devido, principalmente, ao elevado processo migratório interno 

naquele continente. Segundo Moore (2006), a descrição de situações complexas, bem como as 

circunstâncias sociais que as acompanhavam, criou uma demanda operacional tendo em vista 

definir competências plurilíngues e pluriculturais no esforço de promover a valorização das 

línguas de origem dos alunos dentro de processos comunicativos basicamente multilíngues. 

No Brasil, as experiências com a IC são recentes e datam, aproximadamente, de 2004. Hoje, 

identificamos, além da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, algumas experiências 

didáticas e pesquisas em intercompreensão (doravante IC) concentradas em poucas 

universidades como na Universidade de Campinas, Universidade Federal do Paraná e 

Universidade de São Paulo. 

 Para Escudé (2010), um dos avanços didáticos da IC enquanto complemento 

metodológico está na capacidade em fazer com que os alunos descubram pontos de partida 

para reflexões de fundo didático entre línguas da mesma família, utilizando certas estratégias 

linguísticas e aspectos culturais na compreensão de outras línguas que lhes são aparentadas. 

Distinguimos, neste estudo, a IC enquanto método didático ou processo comunicativo de 

Intercompreensão de Línguas Românicas (ILR) como disciplina curricular prototípica desse 

modelo plurilíngue.  

O estudo dessa temática justifica-se, dentre outras razões, teoricamente, enquanto 

possibilidade de contribuir para a diminuição das limitações de ensino de português no país, 

cujas causas contêm determinantes sociais, políticos e econômicos, mas também são 
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atribuídas invariavelmente ao despreparo docente. Nesse sentido, produzimos um número 

significante de encaminhamentos como dados e material didático tendo em vista a superação 

de algumas lacunas existentes na formação docente, seja inicial, seja continuada.   

Como professor de línguas (português e inglês), procurei nortear a nossa pesquisa de 

acordo com os problemas já conhecidos na esfera educacional e, principalmente, com outros 

mais que eram deflagrados especificamente no meu espaço de trabalho, com o passar dos 

anos. Antes mesmo de iniciar a docência em inglês, no ensino médio, realizei, no ano de 

2006, pesquisa bibliográfica, para o mesmo estágio educacional de ensino, o que culminou na 

produção de uma monografia sobre o uso do inglês para fins específicos no ensino médio 

como trabalho de conclusão de curso de especialização em Psicopedagogia Institucional. 

Nessa perspectiva, necessitei saber como poderia funcionar na prática tudo o que havia 

conhecido sobre o processo de ensino de língua estrangeira (LE) durante a graduação, assim 

como conhecer melhor o aluno e suas necessidades e o que a escola poderia oferecer enquanto 

espaço de aprendizagem autônoma e controlada. 

A reflexão inquietante continuou quando da prática em sala de aula agora com a 

língua portuguesa – é típico para o professor com graduação dupla ministrar aulas de inglês e 

português, para níveis de escolaridades específicos e em instituições distintas – pela 

verificação de que o que havia aprendido na universidade servia muito mais para mim, 

enquanto aprendiz, mas didaticamente não se enquadrava no contexto da disposição dessas 

disciplinas na matriz curricular da educação básica brasileira e, muito menos, nas condições 

reais de trabalho, aquelas que nos eram oferecidas pelo governo. Por mais que tentasse, meu 

trabalho parecia-me praticamente nulo; não havia resultado bem delineado que favorecesse 

aos meus quase 700 alunos à época, e em diferentes níveis de aprendizagem. 

Em duas pesquisas distintas posteriores, mas com casamento possível, estudamos 

sobre como oferecer o inglês para aquele contexto específico e que materiais utilizar. Nesse 

momento, com dois estudos de caso, partimos, em uma primeira etapa, para uma pesquisa 

investigativa de mestrado em Estudos da Linguagem, com geração de dados, 

acompanhamento e reflexões sobre a ação de outros professores quanto à questão do inglês, 

na escola pública, da educação básica. Descobrimos, então, que a leitura parecia ser a solução 

mais atraente para o nosso problema naquela época, inclusive com a introdução da literatura 

clássica, além dos vários gêneros e tipos textuais já inseridos nos manuais, o que rendeu 

resultados profissionais significativos.  

Compreendemos que os textos literários são, provavelmente, a maior fonte de 

conhecimento e prazer para quem ensina e para quem aprende uma língua, seja essa 
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estrangeira ou materna, uma vez que saímos da esfera superficial dos idiomas para 

contemplarmos a vida, seus diferentes estilos de vida, dependendo dos autores, lugares, e suas 

culturas. É uma viagem necessária para que definitivamente o aprendiz seja capaz de “pensar” 

no idioma em foco. 

Paralelamente, a fim de minimizar o problema da falta de material, buscamos 

pesquisar sobre a utilização de mídias dentro da esfera escolar. O resultado: um trabalho de 

conclusão de curso para uma especialização em Mídias Educacionais, agora voltado para a IC 

e o ensino de língua portuguesa, haja vista ter optado por me dedicar ao ensino de apenas um 

dos idiomas – o português. A opção seria necessária, mas foi “antecipada e imposta” pelo 

próprio sistema educacional da instituição de que faço parte.  

Desde então, esses materiais continuam presentes como grande auxiliadores na 

minha jornada em busca de soluções que minimizem os problemas da educação brasileira na 

área de ensino de línguas, como estratégias de ensino, diversificação e inovação de materiais. 

Esse trabalho atravessou fronteiras, e minha geração de dados alcançou professores de várias 

partes do mundo como Portugal, Espanha, França, Itália, Chipre, Suíça, Moçambique, dentre 

outros, por meio da troca de experiências em uma plataforma de ensino na internet. 

A essa altura, uma das funções da didática de ensino de línguas que aponta, 

conforme Chervel (1998; 2006), para a transformação de novas práticas em disciplinas 

escolares justificava uma pesquisa sobre o plurilinguismo enquanto abordagem que se utiliza 

da IC como método capaz de minimizar problemas escolares relacionados com o aprendizado 

de línguas.  

E no que diz respeito especificamente à língua materna (LM)? Até que ponto ela 

incide sobre a problemática para a qual buscamos nesta pesquisa de doutoramento, uma 

metodologia “ideal” que venha a nos dar respostas? No Brasil, a dificuldade em apropriar-se 

da língua portuguesa tem sido constatada principalmente nas duas últimas décadas quando, 

segundo dados de pesquisa domiciliar do IBGE
1
, de setembro de 2010, um em cada cinco 

brasileiros de 15 anos ou mais (20,3% do total) eram considerados analfabetos funcionais pela 

pouca capacidade em utilizarem a leitura e a escrita em atividades da vida diária que requerem 

tais habilidades.  

Embora a taxa de analfabetismo dessa faixa etária tenha baixado de 13,3% (em 1999) 

para 9,7% (em 2009) – correspondendo a um contingente de 14,1 milhões de pessoas – 52,2% 

residem na Região Nordeste, e dessas 30,8% são consideradas analfabetas funcionais. Essa 

                                                           
1 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Uma Análise das Condições de vida da População Brasileira. 

2010. 
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problemática justificou considerarmos a possibilidade de inserir uma nova disciplina na 

matriz curricular do ensino fundamental para observarmos os possíveis efeitos na 

compreensão da escrita de textos de alunos dos anos finais desse nível de escolaridade que se 

enquadram no perfil apontado pelas estatísticas do governo brasileiro. 

Por todos os aspectos didático-culturais representados quanto ao plurilinguismo e à 

intercompreensão do ensino de línguas foi possível percebermos duas possibilidades de 

trabalho: com línguas românicas inseridas no contexto de alguma disciplina da matriz 

curricular (naturalmente a primeira escolha recairia sobre aulas de língua estrangeira), de 

forma que pudéssemos verificar o desempenho dos alunos na compreensão de várias línguas 

de uma mesma família; ou a inserção de uma disciplina específica denominada de ILR. Nesse 

caso, optamos pela segunda, por melhor se adaptar à nossa necessidade em procurarmos 

combater o déficit dos nossos alunos na compreensão de textos escritos em língua portuguesa, 

mas fora de uma aula tradicional dessa disciplina. Isso significa dizer que a IC pode tanto 

servir como estratégia para professores em áreas variadas quanto ser projetada como uma 

disciplina enquanto componente curricular, com todas as suas especificidades. 

Tendo isso em mente, chegamos às duas questões de pesquisa: (1) um trabalho 

baseado em uma abordagem plurilíngue, desenvolvido por meio da disciplina de ILR, pode 

auxiliar na compreensão de textos escritos em português? (2) Que tipos de estratégias de 

leitura e transferência de habilidades de compreensão entre línguas podem ser empregadas 

pelos aprendizes nesse processo? Essas questões configuraram o nosso objetivo geral para a 

pesquisa, qual seja: a inserção na matriz curricular do ensino fundamental das escolas 

públicas municipais de Natal de uma disciplina denominada de Intercompreensão de Línguas 

Românicas – ILR por meio de uma abordagem plurilíngue a fim de verificarmos os efeitos na 

compreensão de textos escritos em língua portuguesa.  

Como objetivos específicos, podemos identificar: (i) levar o plurilinguismo às 

escolas públicas por meio de experiência curricular com nova disciplina e observar os seus 

efeitos; (ii) favorecer o (re) conhecimento de estratégias de compreensão de textos escritos 

por meio de experiências didáticas com o contato com outras línguas e culturas; (iii) buscar no 

aluno uma consciência de motivação, melhoria da autoestima e sensibilização a línguas e 

culturas variadas. 

O alcance desses objetivos tornou-se possível a partir de registros, intervenções e 

observações junto a 95 jovens, no período entre junho de 2011 a agosto de 2012, e da 

consequente análise dos processos vivenciados por meio dos quais procuramos perceber 

rupturas e/ou aperfeiçoamento na compreensão de textos escritos em português, na 
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compreensão da origem das línguas românicas e de aspectos próximos e distantes com outras 

quatro culturas abordadas: francesa, italiana, espanhola e, até mesmo, com a cultura inglesa. 

Para darmos conta desta pesquisa, esta tese está dividida em cinco capítulos, além da 

Introdução, Considerações Finais, das Referências e Apêndice. Assim, após esta apresentação 

introdutória, em um primeiro capítulo apresentamos a Revisão da Literatura na qual 

abordamos os aspectos didáticos do plurilinguismo e da intercompreensão, definindo seus 

conceitos, aplicações gerais e, especificamente, possibilidades de aplicação na prática escolar. 

Essa parte está subdividida em cinco sessões com a primeira mais concentrada no 

plurilinguismo e a segunda na intercompreensão. Nas três sessões seguintes, abordamos as 

estratégias de compreensão e competências de transferência entre línguas aparentadas, com 

cinco subseções sobre estratégias, taxonomia e uma em especial para tratarmos 

exclusivamente da interferência do inglês na compreensão de outras línguas, principalmente 

na compreensão de línguas românicas. Para finalizarmos o capítulo, expomos algumas 

questões relativas aos caminhos que levam à inserção de uma nova disciplina na matriz 

curricular no ensino básico do município de Natal. 

No segundo capítulo, apresentamos o Estado da Arte, com estudos e pesquisas de 

vários estudiosos que trabalham com a intercompreensão dentro de uma abordagem 

plurilíngue, mais relatos de experiências de intervenções com estratégias de ensino e 

aprendizagem de línguas. Este trabalho está concentrado em dois aspectos principais, quais 

sejam: o elemento cultural que trata da abordagem plurilíngue enquanto identidade 

sociocultural dos povos, chamando também a atenção para esse aspecto cultural na esfera 

educacional; e a diversificação na oferta de línguas como possibilidade de consolidação da 

língua materna do sujeito. Com a necessidade de análise subjetiva de dados particulares com 

caráter de ineditismo, haja vista não encontrarmos publicações de experiências similares, fez-

se necessário mesclarmos esse conteúdo com o capítulo que trata sobre os resultados 

qualitativos da nossa pesquisa para um melhor enquadramento do nosso objetivo a partir da 

geração de dados analisados. 

Em um terceiro capítulo abordamos os pressupostos teóricos metodológicos que 

nortearam o nosso estudo. Pela complexidade da pesquisa e na busca de resultados bem 

particulares e, por vezes, inéditos na literatura encontrada sobre o tema, há uma ênfase mais 

detalhada quanto à Metodologia e os tipos de pesquisas. Com diretrizes bem delimitadas para 

defendermos, no contexto específico deste estudo, optamos por um tratamento inicial com 

caráter mais descritivo e analítico desses métodos e técnicas de geração de dados, pela 

dificuldade que encontramos em caracterizar a nossa pesquisa dentro de apenas um tipo de 
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abordagem ou método. Além disso, abrimos um tópico para apresentarmos o contexto da 

pesquisa – que passou pela escola e seu entorno –, bem como o perfil dos participantes 

envolvidos no estudo e características de como foi realizada a análise de dados. 

Devido à necessidade de posicionamento metodológico mais flexível do ponto de 

vista conceitual e de uma caracterização especial do corpus, o terceiro capítulo visa também 

explicar os instrumentos escolhidos para essa geração de dados. Abrimos, portanto, espaço 

para a explicação do material autêntico utilizado nesta geração de dados, um aspecto 

particular e especial da nossa pesquisa; como os procedimentos de geração foram 

encaminhados; e uma tentativa de detalhar e caracterizar de forma mais convincente a 

tipologia de pesquisa utilizada, cada um dos seus passos, devido à sua complexidade e 

dificuldade de realização. 

Ademais, diante de uma metodologia de caráter misto, decidimos por dividir a 

análise dos resultados e sua discussão em dois capítulos específicos. O quarto capítulo 

apresenta os resultados que procuram atender à primeira questão de pesquisa deste estudo, 

quanto aos efeitos da nova abordagem na disciplina de português. Trata-se de observação do 

componente quantitativo do estudo, por meio de gráficos que apontam para a variabilidade de 

médias e rendimento escolar, por amostragem de resultados dos grupos participantes. O 

capítulo está dividido em quatro sessões e nove subseções entre essas, pela necessidade, 

durante a investigação e análise final dos dados, de aplicarmos dois tipos de testes estatísticos. 

Devido a uma análise um pouco mais elaborada do perfil dos nossos participantes, decidimos 

também por trazer o detalhamento dos grupos para este capítulo. 

A segunda parte da análise, de caráter qualitativo, está explicitada no capítulo cinco, 

no qual partimos para uma leitura e interpretação quanto a alguns comentários escritos pelos 

alunos participantes da pesquisa, componente norteador da segunda questão de pesquisa deste 

estudo. Desse modo, em nove tópicos, entre sessões e subsessões, procuramos relatar 

processos de compreensão textual e de transferência de competências entre línguas, traçando 

uma comparação entre dados gerados pelo corpus e investigação teórica. Além desses cinco 

capítulos, há o tópico com as Considerações Finais da pesquisa; um tópico para a 

apresentação do nosso Referencial Bibliográfico e um tópico para o Apêndice, cujo conteúdo 

consiste em um material organizado especialmente para fins de geração de dados. 
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CAPÍTULO I 

 

“l’intercompréhension  pourrait bien être la clé qui permette  

d’ouvrir tous les espaces de rencontre (…) entre individus  

et collectivités de toutes tailles, entre personnes et  

 cultures de tous les niveaux de socialisation”. 

Tyvaert 

 

 

1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Nos últimos 20 anos, vários estudos sobre abordagens linguísticas de comunicação e 

aprendizagem, principalmente na Europa, apontam para uma tendência plurilíngue, com o uso 

de processos de intercompreensão principalmente como auxiliadores à formação de 

professores e à didática de ensino de línguas. A prática da IC dentro de processos plurilíngues 

ganha mais espaço dentro do contexto geral de sala de aula, sobretudo inserido dentre as 

novas práticas facilitadoras da aprendizagem de LE ou LM. 

 

 

1.1 ASPECTOS DA DIDÁTICA DO PLURILINGUISMO 

 

 

Segundo o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR), o 

plurilinguismo é caracterizado pela acentuada capacidade de compreensão promovida por um 

indivíduo quando a sua experiência pessoal expande-se no seu contexto cultural, da sua LM, 

passando pela língua da sociedade em geral até as línguas de outros povos, que podem ser 

aprendidas na escola, por exemplo. É capaz de desenvolver processos mentais não estanques 

que constroem competências comunicativas com a experiência do aprendizado de línguas e de 

como elas se interrelacionam e interagem. Trata-se não apenas da diversificação na oferta de 

línguas para que os alunos aprendam mais do que o inglês, enquanto língua dominante na 

comunicação internacional, mas de experiências socioculturais diversas, dinâmicas e reais. 
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Locutores e interlocutores
2
 em processo de comunicação oral ou escrita passam de 

uma língua para a outra dentro de um processo de compreensão mútua recorrendo, para isso, 

ao conhecimento de certo número de idiomas e dialetos, o que implica na diversidade da 

oferta de línguas dentro de uma instituição ou sistema de ensino para que os estudantes 

possam desenvolver competências plurilíngues. 

Esse tipo de abordagem favorece o enquadramento ideal para a aprendizagem de 

línguas e de experiências interculturais, podendo tornar o trabalho mais favorável para aqueles 

professores que definem objetivos e níveis de proficiência linguística sem a finalidade do 

alcance do falante nativo ideal em um segundo idioma, mas para a descrição de níveis de 

êxito de acordo com necessidades, características e objetivos específicos de certo grupo de 

alunos. 

Em uma aula de LM ou de LE, mesmo no Brasil, que apresenta salas de aulas quase 

sempre totalmente homogêneas quanto ao idioma dos alunos, o português, estamos 

atualmente trabalhando com alunos que não se pode caracterizar como monolíngues ou 

monoculturais. Sob essa ótica, o uso de primeira língua/língua materna (L1 ou LM) pelo 

aluno durante o processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeira é quase inevitável, já 

que ele faz uso de seu próprio idioma para a aprendizagem de uma segunda língua/língua 

estrangeira (L2 ou LE).  

Por conseguinte, a estratégia de transferência linguística usada pelo aluno ao 

aprender a nova língua está baseada no conhecimento que ele tem de sua LM, ou seja, o aluno 

já sabe o português e sabe como usá-lo, e isso lhe permite formular hipóteses, fazer 

inferências, deduções e comparações com uma LE, sobretudo em se tratando de línguas 

vizinhas ou tipologicamente aparentadas. Entretanto, o percurso contrário também pode ser 

válido quando trabalhado dentro do enquadramento do plurilinguismo (LM ↔ LE/LE → LE).  

Além disso, as diversidades linguística e cultural são características das sociedades 

atuais, portanto, elas não podem continuar a ser excluídas nos meios escolares. Em nosso 

contexto cultural local, com forte apelo ao turismo internacional, a escola pode usar as 

diferenças culturais e linguísticas como ponto de referência na construção de um clima de 

abertura ao outro e de valorização das diferenças individuais, das identidades. Nesse sentido, 

Silva (2009) inicia uma crítica a um possível apelo benevolente e vago do multiculturalismo à 

                                                           
2
 Para Bakhtin (1979, p. 110) a língua é um “fenômeno social da interação verbal” e o interlocutor é aquele que 

ocupa o lugar de sujeito ativo para a constituição do sentido. O destinatário tem papel ativo no processo de 

comunicação uma vez que determina o dizer do locutor. 
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tolerância para com a diversidade – apenas inserir na escola novos idiomas a serem estudados 

– o que acaba por, segundo ele, neutralizar a identidade e a diferença.  

Contudo, nesse ponto, quanto ao multiculturalismo – o qual podemos definir, de 

maneira mais simples, como o conhecimento de certo número de línguas numa dada 

sociedade, ou mesmo em uma escola –, discordamos, em parte, da crítica de Silva (2009), 

uma vez que o termo vago não considera o contexto da interação plurilíngue aqui abordado 

que produz instrumentos controlados e apresenta objetivos delimitados.  

No meio escolar real, não idealizado, observamos a perspectiva de trabalharmos em 

contexto de interação plurilíngue, pluricultural e democrático que integra sujeitos com 

características próprias e igualdade de direitos. Esse ponto influencia diretamente à LM do 

aluno e toda a carga cultural que faz dela, talvez, a principal caracterizadora da identidade ou 

das identidades do homem
3
.  Logo, a aprendizagem de várias línguas pode ser um instrumento 

de enriquecimento cultural. Conhecer outras línguas e outras culturas dá aos cidadãos a 

possibilidade de participar ativamente na construção de um espaço multilíngue
4
 e 

multicultural comum, visto que a diversidade tem de conviver com a globalização. A esse 

respeito, Hall (2006) levanta a questão da identidade cultural na pós-modernidade, 

caracterizando as sociedades modernas como em constante mudança e até mesmo levantando 

a questão da interconexão global atual, geograficamente falando. Ele também enfatiza a 

extensão quanto à intensidade das transformações envolvidas nessa modernidade e as 

alterações em características íntimas e pessoais do cotidiano dos indivíduos. 

Hall (2003) assinala também que as práticas culturais (mesmo as que envolvem 

construções iminentemente simbólicas
5
 como aquelas relacionadas com os processos de 

formação identitária) não se localizam fora dos jogos de poder
6
. Não podem, portanto, ser 

estudadas de modo apenas centrado nas relações interindividuais, isoladas da tensão inerente 

aos diferentes interesses que as envolve. A noção de identidade aqui enfatizada é, então, 

compreendida como uma fabricação histórica e cultural, situada em um campo de forças cuja 

construção está sujeita a efeitos de poder. Nessa perspectiva, os estudos culturais, 

                                                           
3
 Neste estudo tratamos homem indistintamente de gênero. Falamos de homem que se constitui em uma relação 

dialética com o social e com a história, sendo ao mesmo tempo único, singular e histórico. 
4
 Embora utilizemos predominantemente, no texto, termos como Plurilinguismo e plurilíngue, alguns autores 

como Victor e Esther Saldan (2008) utilizam derivações da palavra multilinguismo, nesse caso em específico 

multilíngue. Optamos, por vezes, variar o uso desses termos conforme leitura de cada um desses pesquisadores, 

compreendendo as derivações de multilinguismo apenas enquanto oferta ou contato com várias línguas. 
5
 Eduardo Camilo (2010, p. 57). Os símbolos são “critérios culturais ou institucionais distintos”. 

6
 B Fontana (2005) trata sobre interesses (relações de poder na sociedade) que envolvem o aprendizado de uma 

segunda língua. 
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especialmente a contribuição de Hall (2003; 2006) para essa questão, foram tomados como 

referência por fornecerem pistas importantes para o entendimento dessa construção. 

Podemos pensar que apenas o domínio da língua dará ao aluno a possibilidade de ter 

acesso à cultura. Entretanto, existe uma interligação estreita entre língua e cultura, 

indissociáveis na verdade, pois a língua é o seu próprio veículo (HYMES, 1972); desse modo, 

cada língua, em particular, é a manifestação da interpretação do mundo. O ensino das línguas 

estrangeiras modernas (LEM) parece ser normalmente estruturado em sequência: ensina-se a 

língua antes da cultura. Ensinar e aprender línguas deve implicar uma visão panorâmica desse 

mundo moderno que reconheça e compreenda a sua diversidade linguística e cultural e que 

desperte nos alunos uma motivação para o desenvolvimento de competências comunicativas e 

de intercompreensão, partindo dos seus conhecimentos prévios no domínio da língua e de 

todo o conhecimento adquirido ao longo da vida. 

Essa perspectiva de entendimento da relação língua e cultura sugere outros 

encaminhamentos, uma nova postura diante do conhecimento, o que pressupõe a formulação 

de novas problematizações, interlocuções e diálogo à sua elaboração. Requer, ainda, atenção 

para os elementos de descontinuidade, ruptura, ressignificação da identidade nos planos 

pessoal, social ou profissional. 

Diante do exposto, propor um trabalho centrado no desenvolvimento plurilíngue 

parece mais importante do que aprender línguas como entidades estanques e separadas ou 

como sistemas linguísticos unos e fechados. A promoção da competência plurilíngue deve 

basear-se em uma reapreciação do papel da LM na aprendizagem de outras línguas, assim 

como na caducidade do modelo de locutor nativo no contexto de aprendizagem de uma LE. 

Por sua vez, torna-se essencial que os professores de línguas adotem uma perspectiva 

participativa no processo de ensino e aprendizagem das LEM e que promovam o trabalho 

colaborativo no domínio das aprendizagens verbais. Eles devem ser capazes de estabelecer 

pontes entre línguas, culturas e aprendizagens, devem demonstrar abertura e sensibilidade em 

relação uns com os outros e devem ainda ser capazes de promover conhecimentos e atitudes 

interlinguísticas e interculturais. 

De acordo com Alas-Martins (2011), para que a escola pública brasileira alcance as 

atividades plurais na prática de ensino de línguas precisa haver essa consciência intercultural 

além da exigência de uma proposta de ensino baseada no plurilinguismo: 

 

Tratar de uma visão de mundo plural, em nome de uma consciência intercultural, 

exigiria, no entanto, uma proposta de ensino baseada no plurilinguismo, na 

valorização de diferentes línguas e culturas, num ensino centrado na aquisição de 

novos saberes voltados para a formação do cidadão, visando o aprender, o aprender-
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fazer e o aprender-ser, contribuindo para a mudança da percepção de si, do outro e 

do mundo em que se está inserido. O plurilinguismo, se aplicado à realidade 

brasileira, pode ajudar na formação do sujeito-aprendiz, pode contribuir para a 

diversificação e a promoção das línguas estrangeiras favorecendo, de um lado, o 

desenvolvimento de uma competência cultural e intercultural e, de outro, o 

desenvolvimento cognitivo e intelectual dos aprendizes (ALAS-MARTINS, 2011, p. 

62). 

 

Tratar da promoção do plurilinguismo nos remete à noção da intercompreensão, em 

sua dimensão prática, por meio de intervenções pedagógicas conscientes que possibilitem aos 

alunos desenvolverem suas capacidades plurilíngues. Ademais, estimular a compreensão da 

alteridade
7
 deve levar os aprendizes a construírem a sua linguagem em um contexto 

paradigmático crítico-reflexivo. O aluno deve, portanto, ser capaz de perceber o outro, não de 

maneira simbólica, mas na plenitude da sua dignidade, dos seus direitos e, sobretudo, das 

diferenças. Assim, quanto menor a percepção do outro nas relações sociais e interpessoais, 

maior a possibilidade de ocorrerem conflitos. 

O primeiro ciclo do ensino básico, como seu nome mesmo já indica, está na base do 

nosso sistema educativo e deve proporcionar aos alunos alicerces firmes a partir dos quais se 

torne possível construir um percurso educativo variado e enriquecedor. Deve ainda estimular 

a aquisição de competências, atitudes e conhecimentos básicos que contribuam para o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social dos alunos – em uma constante e provável 

tempestade de identidades. 

Sendo assim, a iniciação à aprendizagem de línguas pode e deve ser feita no âmbito 

desse ciclo de ensino. É essencial que essa aprendizagem seja adequada ao estado de 

desenvolvimento dos alunos e se baseie nos conhecimentos e competências que possuem, 

evidentemente considerando a sua LM e tendo um bom domínio dela não apenas como ponto 

de partida, mas como objetivo final. A educação plurilíngue deve procurar favorecer atitudes 

de aceitação e respeito pelo outro e privilegiar a construção de competências de comunicação 

intercultural. 

 

 

1.2 INTERCOMPREENSÃO E IDENTIDADE NA PRÁTICA ESCOLAR 

                                                           
7
 Segundo Boff (2003), “enquanto o ser humano não se sentir e não se assumir, com jovialidade e leveza, na 

solidariedade cósmica e na comunidade dos viventes em processo aberto, em maturação e em transformação 

também pela morte e assim religado a tudo, ele se isolará, será dominado pelo medo, e por causa do medo usará 

o poder contra a natureza, rompendo a aliança de paz e de amor para com ela”. Citação de MORIN, E. Planeta a 

Aventura Desconhecida. São Paulo: Unesp, 2003. p. 30. 
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Tratando especificamente no domínio da IC, a construção de sentidos é um processo 

social que se desenvolve em contextos interativos com o trabalho colaborativo dos 

interlocutores. Pode-se construir a partir do reconhecimento e da valorização da diversidade 

linguística e cultural que nos rodeia, o que seria a reconstrução constante das nossas próprias 

identidades. Inicialmente, pode ser apenas a compreensão de outras línguas, expressando-se 

cada um dos locutores, oralmente ou por escrito, na sua LM.  

Em uma fase posterior, esses interlocutores podem desenvolver a sua capacidade nas 

línguas que compreendem e podem expandir assim as suas competências plurilíngues. Ela 

também implica a operacionalização de competências linguísticas e não linguísticas, constrói-

se a partir do conhecimento que o sujeito tem e está ancorada na sua capacidade de mobilizar 

aquilo que sabe – a partir também do conhecimento de outras identidades – para procurar 

compreender o que lhe é desconhecido. Baseia-se num conjunto de estratégias e de 

competências comunicativas que podem estar ao alcance de muitos com esforço e empenho. 

Implica ainda uma variedade de atitudes e valores que necessariamente incluem o respeito e a 

curiosidade por outras línguas e outras culturas podendo tornar, assim, mais fácil e prazeroso 

o aprendizado da sua própria língua. 

A noção de intercompreensão tem sido demarcada nos diversos campos de estudo 

como em Carrasco Perea (2003), Araújo e Sá et al (2007), Tyvaert (2008), Chavagne (2006; 

2009), MeloPfeifer; Santos et al (2009), Alas-Martins (2010; 2011), dentre outros 

pesquisadores.  

Para Andrade, Araújo e Sá, Moreira e Sá: 

 

Nesta linha, a noção de intercompreensão passa a constituir-se como um conceito-

chave em didáctica de línguas, já que a sua compreensão e actualização, nas práticas 

de ensino, implicam uma atenção ao sujeito-falante que aprende (aos seus múltiplos 

repertórios) na relação que consegue estabelecer com as situações de comunicação 

verbal, bem como uma atenção ao contexto em que o sujeito se insere e à sua relação 

com os outros, abrindo-lhe novas perspectivas de relacionamento intercultural, num 

processo em que a capacidade de transferência não pode ser esquecida. A 

intercompreensão acaba por ser uma noção que, no repertório didáctico do 

professor/educador, mobiliza a preocupação de reintroduzir o sujeito na construção 

da linguagem, num paradigma crítico-reflexivo, onde esse mesmo sujeito é 

confrontado com a diversidade linguística e cultural (múltiplos códigos, linguagens, 

culturas, sujeitos), em contextos simultaneamente locais e globais de comunicação, 

onde a diversidade pode ser apreendida e reconstruída na relação com o outro. 

(2007, p. 3-4). 
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Esses autores divulgaram estudos de análises de relatos de viagens de estudantes por 

meio de um projeto intitulado ILTE
8
, e que se constituiu como uma rede internacional em 

torno de questões sobre a formação de professores de línguas, com a finalidade de preparar 

esses profissionais para o tratamento da IC no ensino de línguas. Esses relatórios apontavam 

para uma tomada de consciência a partir de um conceito de intercompreensão que direcionava 

o papel das línguas à construção de um mundo plural, mas que permitisse a cada indivíduo 

sua própria identidade, singular e plural ao mesmo tempo, marcada pela cultura e também 

pela história e “jogada entre o outro e o eu” (ILTE, 2007, p. 9).  

Desse modo, a tomada de consciência dos vários papéis das línguas e suas funções 

demonstrou que os sujeitos aumentavam os seus próprios conceitos de língua, ampliando a 

visão inicialmente estrutural e instrumental, por vezes fechada, como mero objeto de 

comunicação convertendo-se em perspectivas que percorriam desde uma função de afirmação 

da identidade linguística até funções socioculturais, históricas, espirituais e emocionais. A 

língua não teria, então, apenas uma mera função comunicativa, mas funcionaria como um elo 

que une o indivíduo ao seu passado, “serve de base à sua vitalidade social, emocional e 

espiritual. Ela representa o símbolo mais determinante para a afirmação da identidade de uma 

cultura” (ITLE, 2007, p. 9). Esse conceito sintetiza a vontade desses estudantes de preservar 

as línguas ou de proteger o patrimônio cultural.  

Nesse quadro, a intercompreensão abre questionamentos sobre o compromisso entre 

educação, sujeito e sociedade, sendo caracterizada como um processo em curso, nunca finito e 

completo, mas dinâmico pelo seu movimento de avanço e recuo, produzindo uma relação 

entre as línguas e aqueles que as falam, relação essa de natureza dialógica e polifônica; uma 

verdadeira construção às múltiplas vozes. 

Em nossa pesquisa, utilizamos o termo intercompreensão com o sentido de 

cooperação múltipla de saberes entre texto e aluno, e dentro de uma perspectiva de várias 

culturas com idiomas de origem românica. Todas as atividades trabalhadas em sala de aula 

com a disciplina de ILR buscaram, então, promover a motivação, a comunicação (contato 

com estruturas linguísticas e vocabulários diferentes, assim como o contato e descoberta de 

outras culturas) e a aproximação entre o português e os demais idiomas. 

Para Alas-Martins (2011), a intercompreensão é possível, no campo educacional, 

pelo plurilinguismo, se apresentando como uma maneira de comunicação entre falantes de 

                                                           
8
 Projeto Intercomprehension in Language Teacher Education – ILTE: Ana Isabel Andrade, Helena Sá, Gillian 

Moreira e Cristina Sá (2007) produziram quatro módulos de formação de professores, que dão corpo ao site de 

formação à distância (www.dte.ua.pt/ilte), no qual atualizam, de modo diferente, o conceito de 

intercompreensão. 

http://www.dte.ua.pt/ilte
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línguas diferentes, cada um falando a sua própria língua. É um trabalho que, na escola, 

procura desenvolver competências de recepção oral e/ou escrita, podendo proporcionar uma 

interação confortável, promovendo confiança e esforço entre os alunos. Quando se trata em se 

comunicar em outra língua, o que muitas vezes produz um sentimento de incapacidade no 

aluno, a IC pode vencer esse sentimento quando quebra o bloqueio do medo. 

 

A intercompreensão possibilita a mobilização de saberes
9
, relacionados não apenas a 

processos mentais, oriundos de atividades cognitivas dos indivíduos, como também 

referentes à construção, à renovação e à valorização de todos os conhecimentos do 

indivíduo, com a intenção de valorizar o ser em sua plenitude. (ALAS-MARTINS, 

2011, p. 62). 
 

Na prática, o aluno saiu do seu espaço ou zona de conforto, cristalizado por regras 

e/ou normas locais e limitadas, e passou a transitar por entre saberes diversos, distintos, ora 

parecidos ora estranhos, com ou sem referencial teórico, mas com a presença constante do 

elemento que chamamos de outra ponta do conhecimento, o componente que conecta o 

desconhecido com o que se quer conhecer. 

Nossas escolas estão submersas em uma imensidão de obrigações curriculares e 

extracurriculares, o que as torna um ambiente propício à promoção de assuntos transversais 

que podem ser inseridos em uma disciplina como a ILR, levando a cabo atividades que se 

inserem no contexto interdisciplinar com o trabalho, em várias línguas românicas, que trata 

temas como a preservação do meio ambiente e práticas ambientais e alimentares saudáveis, 

contemplando todas as demais disciplinas da matriz curricular como religião, história, 

geografia e ciências, ultrapassando obstáculos e potencializando o trabalho colaborativo. 

Em um almejado processo interdisciplinar dentro de uma abordagem plurilíngue com 

a intercompreensão tomando um dos papéis enquanto mediadora da aprendizagem, e 

notadamente ligada principalmente às aulas de línguas estrangeiras, embora tendo outras 

disciplinas com certo caráter coadjuvante, conteudista, a língua materna ganha lugar de 

destaque. Até porque a prática de IC, segundo Ceberio (2011), além de estar dissociada 

inicialmente de habilidades orais e escritas, também implica especialmente o uso da LM como 

base para essa abordagem, sendo a ponte para outros idiomas. 

Para um melhor entendimento do processo de intercompreensão dentro de sala de 

aula, parece-nos adequado adentrarmos ao campo de estratégias de compreensão de textos 

escritos e discorrermos sobre as possibilidades de transferência de competências entre línguas 

aparentadas.  
                                                           
9
 “Neste trabalho, saber e conhecimento, utilizados indistintamente, são vistos como forma de se relacionar com 

o outro, de pensar e expressar a realidade”. (ITLE, 2007, p. 9). 
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1.3 ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM 

 

 

As estratégias de aprendizagem são, segundo Dembo (1994), métodos ou técnicas 

utilizados pelos alunos na aquisição de informações. São comumente definidas como 

sequências de atividades e/ou procedimentos escolhidos na busca de se facilitar o 

armazenamento ou uso dessas informações. Podem ser consideradas enquanto qualquer 

procedimento selecionado para a realização de uma tarefa específica, conforme Da Silva & Sá 

(1997). A instrução na utilização de estratégias apresenta perspectivas para a potencialização 

da aprendizagem de línguas, o que permite aos aprendizes ultrapassar dificuldades pessoais e 

socioambientais de maneira a conseguir um maior sucesso no contexto escolar. 

Weinstein e Mayer (1985) classificam em cinco os tipos de estratégias de 

aprendizagem: afetivas, de organização, ensaio, elaboração ou monitoramento. 

Posteriormente, Mckeachie, Pintrich, Lin, Smith e Sharma (1990) acreditavam que elas 

podiam ser organizadas em três grupos: (i) estratégias cognitivas (ensaio, elaboração e 

organização); (ii) estratégias metacognitivas (planejamento, monitoramento e regulação) e 

(iii) estratégias afetivas ou de administração (motivação, atenção, concentração, controle de 

ansiedade, controle do tempo e do desempenho). 

Embora seja evidente em nossa pesquisa que os alunos demonstraram aumento 

significativo na motivação, autoestima, concentração, dentre outros aspectos de afetividade, 

não nos detivemos no empenho de desenvolvimento ou controle de tais técnicas. Esse 

movimento prazeroso de identificação com o professor e nova disciplina ocorreu de maneira 

espontânea durante e após o desenvolvimento desta pesquisa. Contudo, o estímulo para que 

eles ultrapassassem possíveis barreiras emocionais durante todo o percurso da pesquisa foi 

tarefa constante por parte do pesquisador e do professor da disciplina de português.  

Ressaltamos que, pela crença de que estudantes que não são treinados à prática de 

suas habilidades metacognitivas são como aprendizes sem direção, conforme pensamento 

também de Brown et al (1983), procuramos principalmente maximizar tarefas pelas quais os 

participantes dos experimentos fossem direcionados à junção do uso dessas técnicas de 

metacognição com a apropriação de estratégias cognitivas.   
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1.3.1 Estratégias cognitivas 

 

 

Wenden (1991) define essas estratégias como ações e/ou processos puramente 

mentais pelos quais o aprendiz lida com dados linguísticos e/ou sociolinguísticos. O'Malley e 

Chamot (1990) acrescentam que esses tipos de estratégias operam sobre informações 

recebidas, manipulando-as, para a promoção da aprendizagem. 

Esses autores evidenciam ainda as seguintes estratégias: 

1. Repetição: consiste na imitação por oralidade interna de um fragmento da 

língua como um modelo, o qual servirá durante a execução de uma tarefa; 

2. Agrupamento: consiste na organização e classificação mental do material de 

aprendizagem para facilitar a sua recuperação; 

3. Inferência: parte-se da informação disponível e tenta-se adivinhar o significado 

de elementos desconhecidos ou mesmo para preencher a falta de alguma informação para 

facilitar na recepção do significado; 

4. Dedução/indução: aplicação de regras aprendidas na produção e no 

entendimento da língua; 

5. Desenvolvimento: ligação das novas informações da língua alvo ao 

conhecimento prévio, de forma a fazer associações interlínguas ou refletir sobre as novas 

informações; 

6. Fazer anotações: quando o aluno escreve as palavras-chave ou definições 

gráficas enquanto lê; 

7. Tradução: a língua materna é utilizada como base para a compreensão de uma 

língua estrangeira; 

8. Representação auditiva: funciona no armazenamento e recuperação de 

informações; 

9. Palavras-chave: auxiliam na lembrança de uma nova palavra; 

10. (Re) combinação: ação de construir uma frase ou elemento significativamente 

maior combinando-o a uma sequência com elementos conhecidos ou novos; 

11. Resumo: processo que pode ser mental, oral ou por escrito. Resume-se o que se 

tem lido ou ouvido para garantir que essa informação está retida na memória; 

12. Paráfrase: o aluno parafraseia com a falta de vocabulário ou incompreensão em 

situações de comunicação; 
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13. Respostas físicas: conexão das informações desconhecidas ou aprendidas com 

ações; 

14. Contextualização: auxilia no entendimento ou na recuperação, colocando-se 

uma palavra ou frase em uma sequência linguística ou em uma situação de enunciação; 

15. Revisão: realização de sucessivas leituras do conteúdo. 

Em sala de aula, porém, não nos detivemos no aprofundamento da conceptualização 

desses termos. Nos preocupamos especialmente com os processos em si pelo uso de algumas 

dessas habilidades. Entendemos que esses processos acontecem, por vezes, de forma mútua e 

não linear, além de buscarmos dos alunos na faixa etária trabalhada um (auto) conhecimento 

inicial e não científico quanto à aprendizagem em geral.  

 

 

1.3.2 Estratégias metacognitivas 

 

 

Com essas estratégias, o aluno é levado à capacidade em refletir sobre os seus 

processos cognitivos a fim de adquirir conhecimento do seu funcionamento. Nessa 

perspectiva, O'Malley e Chamot (1990) identificam o seguinte conjuntos de estratégias: 

1. Atenção seletiva: manter o foco em alguns aspectos relacionados com as 

tarefas ou com o input de aprendizagem. Para tanto, orientamos a prestar especial atenção ao 

ler palavras-chave, núcleos maiores de significado ou conectores; 

2. Planejamento: estratégia dividida em duas partes: (i) na organização de tarefas 

de compreensão e planejamento organizacional; e/ou (ii) nas tarefas de produção quanto ao 

planejamento do discurso com intenção comunicativa; 

3. Controle/automonitoramento: tarefa de verificação e correção do desempenho 

do aluno em uma atividade de aprendizagem ou mesmo em um ato de comunicação; 

4. Autoavaliação: ato de verificar o resultado da compreensão após a execução de 

uma atividade, avaliar a produção de linguagem após a sua conclusão; 

5. Autogestão: compreensão das condições em que se aprende melhor no intuito 

de garantir que essas condições sejam atendidas, ou seja, os alunos devem buscar algumas 

oportunidades para praticar a língua alvo; 

6. Identificar o problema: direcionamento do foco de uma tarefa ou de um aspecto 

desse trabalho de pesquisa para uma solução que busca uma conclusão satisfatória, ou seja, 

entender o propósito da tarefa. 
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Há, nesse caso, uma intenção em conscientizarmos os nossos alunos, especialmente 

no que diz respeito à ação de entendimento da realização de tarefas, e à habilidade em 

orquestrar os melhores métodos direcionando-os mais aos seus próprios interesses. Esse foi 

um ponto importante na busca de fazê-los compreender como utilizavam as suas habilidades 

quanto ao uso de estratégias de aprendizagem. 

Embora as pistas para a identificação das tarefas partissem dos alunos, buscamos 

mesclar a ocorrência com a teoria. Todavia, a sequência de estratégias aqui exposta não 

corresponde necessariamente à didática trabalhada em sala de aula uma vez que o 

funcionamento dos processos cognitivos é essencialmente particular, variando de indivíduo 

para indivíduo. Dessa forma, identificar o problema pode ser a primeira tarefa, sobrepondo-se 

inclusive à autoavaliação e/ou autogestão. 

A aparente simplificação de estratégias não deve ser entendida enquanto tentativa de 

limitação de tarefas, mas apenas concordamos com o tipo de classificação aqui exposta pelos 

autores citados, uma vez que corresponde muito bem ao que encontramos nos experimentos 

reais. 

 

 

1.3.3 Estratégias afetivas 

 

 

Com as estratégias afetivas há a busca da eliminação de sentimentos desagradáveis, 

que atrapalham o desempenho dos alunos. Boruchovitch (1993) identifica as seguintes 

técnicas: 

1. Estabelecimento/manutenção da motivação; 

2. Manutenção da atenção/concentração; 

3. Controle de sentimentos adversos como ansiedade e medo de falhar; 

4. Administração apropriada do tempo; 

5.  Melhor planejamento de desempenho. 

Intervenções desse tipo destinam-se a controlar, modificar e eliminar esses estados 

internos no aprendiz, e que venham, portanto, a ser incompatíveis com o processamento 

eficiente de determinada informação. 

Como já mencionado, não buscamos uma intenção sistematizada da nossa parte em 

conscientizarmos os nossos alunos ao treinamento desse tipo de estratégias, haja vista a 

receptividade ter sido suficiente o bastante para percebermos esse tipo de empenho e ganho 
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nos participantes da pesquisa ao passo que ascendiam às novas atividades e tarefas em ILR. 

Contudo, houve estímulo recorrente a esse tipo de comportamento como também à 

valorização dos alunos e tratamento de parceria entre professor/aluno o que certamente 

favoreceu a busca da eliminação de sentimentos negativos prototípicos do fracasso escolar. 

Podemos classificar a nossa intervenção como do tipo mista
10

, pois houve a 

combinação proposital voltada para o progresso cognitivo e o desenvolvimento 

metacognitivo, com o cuidado permanente na manutenção desse estado interno satisfatório 

que foi uma marca automática dos participantes da pesquisa ao nosso estímulo/intervenção. 

 

 

1.4 TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS ENTRE LÍNGUAS 

 

 

Quando refletimos sobre os processos de transferência
11

 – particularmente acerca da 

relação entre língua materna e línguas estrangeiras a partir de uma percepção menos 

superficial das características da nossa própria língua e um conhecimento dos processos de 

aprendizagem (cognitivo e afetivo) –, percebemos que eles aparecem enquanto aprendemos a 

língua. Necessitamos deter a nossa atenção para a base linguística do aluno, a sua biografia 

linguística, pois só assim é possível melhorarmos a experiência de aprendizagem.  

Em um estado de interlíngua
12

, o aluno combina o seu conhecimento incompleto da 

nova linguagem ali apresentada com outros elementos, quais sejam: aspectos fonéticos, 

lexicais, estruturais e culturais da sua língua materna e de outros idiomas que ele possa ter 

aprendido ou conhecido anteriormente. Desse modo, ser capaz de explorar, comparar e 

reutilizar essa variedade de características linguísticas parece ser útil para formular 

generalizações, mas também para encontrar semelhanças, uma vez que sons, vocabulário, 

regras gramaticais e sintaxe semelhantes podem ser úteis e reciclados. São características 

                                                           
10

 A intervenção mista relaciona propostas cognitivas, metacognitivas e afetivas, sendo o tipo de proposta mais 

associada a resultados positivos na aprendizagem como um todo, dentro do ambiente escolar, conforme sugerem 

Hattie, Biggs e Purdue (1996). 
11

 Para Odlin (1989), em didática de línguas, a ação de transferir é o resultado da influência de diferenças e 

similaridades entre a língua alvo e outras línguas conhecidas, de modo que um indivíduo recorre a processos 

cognitivos mentalmente estabelecidos no desenvolvimento da resolução de outra atividade. O método 

EuroComRom (2006) define a ativação do processo de transferência enquanto um fenômeno que, aos olhos de 

um aluno, parece ter uma relação (que pode ser de similaridade, ou uma relação funcional) que é mais ou menos 

evidente com outro fenômeno que deve ser esclarecido. Assim, o aluno anula o duplo entendimento definindo 

um só. 
12

 Em um estágio intermediário de aquisição de uma segunda língua, um aluno evolui do que seria o estágio L1, 

mas ainda não alcançando o que seria o L2, embora combine elementos próprios de cada uma das duas 

linguagens. (SELINKER, 1972). 
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tipológicas (fonologia, morfologia, léxico, sintaxe) da língua que se aprende em relação à LM 

ou outra língua já conhecida.  

Espera-se, por sua vez, que cada indivíduo aprenda e compreenda essa semelhança 

como consequência do que ele sabe e pode fazer. Como em qualquer abordagem ou método, 

as competências gerais depositadas na memória devem ser retomadas e ativadas para o 

treinamento do que se ouve e do que se lê. Em nossa pesquisa, importa um processo de leitura 

que implique na compreensão do sentido geral de um texto, de modo a fazer inferências ou 

depreender os significados inferidos, bem como antecipar ou prever o nível de sentenças ou o 

texto inteiro. Para o aluno, também deve ser aproveitado o vocabulário do texto para transferi-

lo entre novas áreas de aprendizagem.  

Sendo o entendimento ou a compreensão processos dinâmicos, o significado geral de 

uma mensagem é reconstruído de acordo com a capacidade de fazer inferências, deduções, 

previsões e leituras simbólicas diferentes.  

Autores como Kellerman (1979; 1983), Giacobbe (1992), Meissner et al (2004), 

Dommergues e Rast (2003), Santos (2007), Alas-Martins (2010), dentre outros, apresentam 

combinações de aspectos de compreensão por meio de estratégias como o trabalho com 

palavras transparentes (palavras semelhantes à língua materna ou à língua estrangeira 

estudada na escola), vocabulário universal (palavras não semelhantes à(s) língua(s) 

conhecida(s), mas (re)conhecidas ou já incorporadas aos dicionários como neologismos, gírias 

etc.), conhecimento prévio, iconicidade e conhecimento estrutural das línguas (românicas), 

além da possibilidade de transferência de competências (intralinguística, de aprendizagem e 

didática). 

Para Alas-Martins (2010), o professor é levado à promoção de reflexões, com base 

na pedagogia construtivista. O aluno, por sua vez, é convidado a fazer uma análise crítica do 

conhecimento e de suas próprias experiências para obter retorno sobre os seus próprios 

processos cognitivos avaliando a sua eficácia. Essa consciência do entendimento de si próprio 

pode ajudá-lo a explorar novas formas de compreender e agir para a resolução de problemas. 

Nesse processo de construção gradual do conhecimento aparecem, então, as etapas 

metacognitivas. 

Afin de développer la capacité de réflexion de l’apprenant sur le processus 

d’apprentissage des langues en intercompréhension, le professeur doit, en 

conséquence, respecter des conditions qui sont fondamentales: prise de conscience 

de l’importance de la métacognition pour améliorer le processus d’apprentissage et 

pour le développement de l’autonomie de l’apprenant; aider l’apprenant à se rendre 
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compte des stratégies utilisées afin qu’il puisse les développer, les réutiliser ou les 

modifier
13

 (ALAS-MARTINS, 2010, p. 112-113) 
 

Kellerman (1979) propõe que a principal estratégia de compreensão, que seria a 

transferência de uma nova língua para as demais línguas, não acontece à toa. Ela apresenta 

três fatores de interação, os quais irão controlar o uso dessa transferência pelo aluno: sua 

estrutura psicológica quanto à nova língua, sua percepção da distância entre as várias línguas, 

e o seu conhecimento básico ou real das línguas que não a sua LM, como, por exemplo, 

palavras estrangeiras.  

Em um estudo posterior, Kellerman (1983) aponta para resultados que indicam que 

as competências de compreensão dos alunos, ou nem todas as formas de compreensão, são 

automaticamente transferíveis pelo conhecimento da estrutura linguística, em nosso caso do 

latim, o que determinaria em todas as suas tipologias os limites da portabilidade entre línguas 

similares. Nesse caso, é o aprendiz quem faz o percurso próprio e individual de compreensão 

de uma língua. 

A noção de transferência em termos da atividade criativa do aluno na construção do 

sistema linguístico, segundo Giacobbe (1992), evidencia que o processo de construção 

interlinguístico do aprendiz muitas vezes recebe mais influência de uma LE do que da sua 

LM. É o que acreditamos ter acontecido em nossa pesquisa, visto que o trabalho concentrado 

na produção e no entendimento dos alunos em conjunto com a geração de dados e a 

elaboração de relatórios para um melhor entendimento do fenômeno de transferências de 

compreensão entre línguas pode responder à tarefa de confrontar mais de uma língua para a 

compreensão, por exemplo, de textos em sua própria LM.  

Na prática, no nível lexical, supomos que, quando confrontados com a tarefa de 

reconhecer palavras em uma língua desconhecida, ou até mesmo baseados no conhecimento 

prévio sobre o assunto estudado, os alunos vão usar todas as suas línguas conhecidas na tarefa 

de encontrar semelhanças entre pelo menos uma palavra formal de uma LE, no texto 

estudado, que ele já tenha ouvido ou lido (um grafema, um fonema ou mesmo uma palavra na 

sua totalidade) com qualquer elemento disponível em uma dessas línguas conhecidas, no 

nosso caso o inglês por estar na matriz curricular. Não obstante, para o aluno é necessário que 

                                                           
13

 Tradução livre: Para desenvolver a capacidade de reflexão do aluno sobre o processo de aprendizagem da 

língua na intercompreensão, o professor deve, portanto, cumprir condições que são fundamentais: a consciência 

da importância da metacognição para melhorar o processo de aprendizado e o desenvolvimento de autonomia do 

aluno; ajudar o aluno a perceber as estratégias utilizadas para que ele possa desenvolvê-las, reutilizá-las ou 

modificá-las. 



37 
 

alguns desses elementos formais, ou seja, o reconhecimento de uma palavra possa estar 

opcionalmente ligado a um sentido ou significado para o real entendimento desse vocábulo. 

Dommergues e Rast (2003) sugerem que a transparência ou similaridade depende de 

características das línguas estudadas e de como o informante vai priorizar a construção das 

palavras no texto, com um emparelhamento, de forma a fazer com que o significado seja 

facilmente identificado. Quanto aos resultados de seus estudos, apresentaram a existência de 

um fluxo contínuo de transparência, em que as palavras a serem compreendidas eram mais ou 

menos semelhantes tanto na parte fonológica quanto na ortografia. Sob essa ótica, eles 

sugerem que dois fatores possibilitam a transferência de reconhecimento das palavras: além 

do grau de transparência entre a palavra alvo e as palavras conhecidas em outras línguas 

compartilharem do mesmo significado, que é a técnica de compreensão mais recorrente, o 

outro fator com mesmo peso de importância é um número maior de línguas (re) conhecidas 

pelo aprendiz. Assim, quanto maior o envolvimento de línguas nesse processo, melhor será a 

compreensão em todas elas. 

Para refinarmos a nossa pesquisa, retirando um pouco a atenção centrada até o 

momento sobre as semelhanças entre os itens lexicais e seus equivalentes das línguas 

românicas para o português em especial, com certa interferência do inglês por ser a “segunda 

língua” dos nossos alunos, recorremos a Jackobson (1963) quando afirma que um leitor pode 

se deparar com decisões relacionadas também com restrições gramaticais da língua a qual se 

tenta compreender.  

Ao tentar entender um texto em francês, por exemplo, pode ser necessário 

informações sobre um substantivo qualquer e se esse se encontra no masculino ou feminino, 

singular ou plural. Essa estratégia de conhecimento mais estruturada de um sintagma nominal 

é muito interessante, pois permite que o aluno observe pistas em palavras das várias línguas 

para reconhecer, por exemplo, o gênero de uma palavra no texto alvo. Para o autor, é um 

típico jogo de informações gramaticais e semânticas, no qual as palavras são reconhecidas 

pela combinação de duas categorias: a transparência e o tipo de compreensão que respeita a 

informação da estrutura linguística da palavra. 

A transparência das línguas românicas pode induzir à interpretação mais fácil de uma 

desinência como o “s” marcador do plural, por exemplo. Contudo, todos esses estudos 

mencionados quanto à transferência de competências na compreensão entre línguas 

estrangeiras apontam para a importância da experiência acumulada de várias línguas, ou seja, 

as cinco línguas que envolvem a nossa pesquisa, contando com o inglês, permitindo aos 
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alunos ativarem uma representação morfológica, e não apenas lexical ou semântica durante a 

compreensão de uma palavra desconhecida. 

 

 

1.4.1 Taxonomia de estratégias de leitura 

 

 

O’Malley e Chamot (1995), em estudo sobre interpretação, apresentam exemplo de 

classificação de estratégias de leitura de textos escritos. Esse processo de construção de 

significados por nós desenhado neste tópico pode ser inserido em duas categorias divididas 

por Rubin (1981), o qual propôs essa classificação na forma de esquema que divide essas 

estratégias em dois grupos e vários subgrupos. Na primeira categoria, encontramos técnicas 

que afetam diretamente a leitura, tais como: transparência/verificação, monitoramento, 

memorização, dedução e/ou indução lógica e prática. A segunda categoria consiste em 

estratégias que estão indiretamente relacionadas com a compreensão, são elas: criação e 

produção enquanto estratégias de comunicação. 

Nessa perspectiva, a nossa pesquisa teve como referência os tópicos de inferência e 

raciocínio dedutivo que apresentam como subcategorias as estratégias de: adivinhar o 

significado de palavras-chave, conhecimento da estrutura textual, leitura de imagens e 

observação do contexto textual dentro do campo da inferência; além das estratégias de 

comparação entre palavras de vários idiomas com o vocabulário da LM dos alunos, e 

observação do léxico em grupos de palavras, ambos por dedução.  

Outra representação da classificação de compreensão da leitura de textos escritos 

observada por nós é sugerida por Naiman et al (1978). Em uma primeira categoria, eles 

sugerem uma abordagem de tarefas ativas, como a inserção de atividades no projeto 

pedagógico regular das turmas pesquisadas; e uma segunda categoria com o trabalho de 

comparações das línguas enquanto sistema. Destacamos subtópicos que apontam para o uso 

de cognatos, o conhecimento prévio de palavras estrangeiras, o uso de regras gerais e o 

conhecimento do léxico e dos verbetes. 

As técnicas de leitura classificadas por Naiman et al (op. cit.) estão bem próximas à 

classificação e à maneira de trabalho dos nossos alunos nas aulas de ILR: (i) técnicas com a 

gramática, como a observação de regras de escrita nos textos, comparação da estrutura das 

frases e palavras entre as línguas estudadas, memorização e uso dessas estruturas; (ii) técnicas 
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com vocabulário, como a separação de palavras como em um ditado, leitura de palavras 

contextualizadas e associadas umas com as outras. 

Além da identificação de algumas estratégias utilizadas pelos sujeitos da pesquisa na 

tentativa de compreensão dos textos do caderno de atividades nas línguas românicas (exceto o 

português), é possível verificarmos pistas sobre como os alunos podem ter transferido essas 

habilidades adquiridas usando-as para os efeitos positivos quantitativamente comprovados na 

compreensão de textos escritos em português.  

Contudo, é por meio do método EuroComRom
14

 de Meissner et al (2004), que nos 

aproximamos da base de transferência entre estratégias de compreensão de textos escritos, 

particularmente entre as línguas românicas. Para tanto, ele apresenta rica classificação de 

estratégias e tipos de transferências, as quais perpassam em conjunto ou de modo individual 

pelo processo de intercompreensão entre línguas aparentadas.  

O método apresenta, ainda, seis tipos de transferências: de identificação, didática, 

interlinguística, intralinguística, positiva/negativa, proativa/retroativa. Podemos simplificar os 

seis tipos conforme Meissner et al (2004) no quadro a seguir. 

 

QUADRO 1: tipos de transferências 

Transferência de identificação Estabelece um elemento que pode ser 

identificado na língua enquanto base para a 

transferência. 

Transferência didática Mobiliza conhecimentos e habilidades 

relacionados com a aplicação de estratégias 

de aprendizagem e controle. 

Transferência interlinguística Capacidade que incidirá diretamente sobre os 

critérios de congruência (semelhanças), 

correspondência e as diferenças entre as 

línguas. 

Transferência intralinguística A didática da intercompreensão utiliza esse 

termo para os processos de transferência que 

ocorrem dentro de um único sistema de 

línguas. A LM mobiliza as bases de 

transferência para representar línguas 

internacionais. 

Transferência positiva/negativa Trabalha com a inferência, transferência e 

falsos cognatos. 

Transferência proativa/retroativa Essa transferência explica a eficiência da 

didática do Plurilinguismo. O aluno ora 

observa a revisão ou melhoria de esquemas 

cognitivos da língua materna para entender  a  

                                                           
14

 O modelo é ler as línguas românicas desde o início como uma introdução ao ensino do que chamam de euro 

compreensão. Uma didática do Plurilinguismo com as línguas românicas da Europa. 
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Esses autores, contudo, simplificam essas transferências mútuas que podem ser 

verificadas na análise dos resultados da pesquisa em três tipos. 

A primeira delas é Transferência Intralinguística, que ocorre dentro do mesmo idioma. 

Essa transferência é baseada na observação funcional dos componentes do texto, de como as 

palavras estão dispostas nas frases, e acontece quando da tentativa de se procurar um ponto 

chave para a compreensão do assunto do texto. Entretanto, essa transferência vai além desse 

idioma, pois a base para o entendimento pode estar localizada tanto nele quanto nas demais 

línguas românicas. Os alunos ativam, pela memória, e em diferentes graus, os vários idiomas 

conhecidos em um processo que pode ser receptivo, quando da identificação (objeto do nosso 

estudo), ou até mesmo produtivo, quando da fala ou escrita (processos não observados em 

nosso estudo). 

Uma segunda possibilidade é a da Transferência de Aprendizagem. Durante a 

realização de qualquer processo de transferência, o indivíduo vai acumulando conhecimento 

instrumental e, por sua vez, construindo a aquisição de estruturas linguísticas. Esse tipo de 

conhecimento vai além de dados especificamente da esfera estrutural das línguas, mas observa 

fatores educativos, em geral, e comportamentais. Esses autores chamam-na de “competência 

de aprendizagem otimizada”, que é definida pela qualidade e aprofundamento das operações 

mentais. Trata-se de uma relação entre tipos de padrões ativados pelo cérebro com a riqueza 

mental das imagens construídas pela integração dos vários dados que se têm da língua. 

Ao observarmos várias opções de abordagem aos textos nesta pesquisa, por exemplo, 

identificaremos a competência de alguns alunos em fazer uma leitura ativada por vários 

processos mentais, marcados pela diversidade – similaridade, conhecimento prévio, 

conhecimento estrutural, conhecimento simbólico – o que aponta para certa qualidade 

processual cognitiva com variação e integração dos dados adquiridos ou potencializados nas 

aulas de ILR, ou mesmo durante a sua vida escolar.  

Para a transferência didática, na aprendizagem ou mesmo na aquisição  (levamos em 

consideração o fato de nem sempre os alunos estarem instruídos para realizar as tarefas) de 

cada língua românica, eles desenvolvem experiências novas e que se relacionam intimamente 

com padrões observados em sua própria língua. 

Continuação do QUADRO 1: tipos de transferências 

 construção da gramática da língua alvo, ora 

se utiliza da língua alvo para ativar 

conhecimentos previamente adquiridos. 
Fonte: Meissner et al (2004) 
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Qualquer tipo de transferência, por sua vez, caracteriza-se como uma sensibilização 

prévia, permitindo ao sujeito o desenvolvimento de uma relação analógica entre uma base e 

um alvo em potencial, evidentemente pela transferência. Quanto mais um sujeito for capaz de 

especular e comparar padrões intra/interlinguísticos, o seu potencial em ativar componentes 

mentais da língua será mais abrangente e profundo.  

A conscientização como processo mental demonstra o valor fundamental das 

comparações e transferências cognitivas revelando, dessa forma, a sensibilização às culturas 

envolvidas no processo de aprendizagem e comprovando que o processo ocorre das duas 

maneiras: da LE para a LM, ou vice-versa. A leitura simbólica e estrutural de alguns 

participantes da pesquisa confirmará que essas transferências não ocorrem em um sentido 

único ou proativo.  

Por conseguinte, cada uma dessas entidades de significados informativos, se ajustam a 

um conhecimento estruturado mentalmente de acordo com a biografia cognitiva do sujeito 

como indivíduo, sendo ainda mutável, uma vez que quando novos elementos são integrados à 

sua memória desencadeia um fenômeno de total organização do conhecimento que é sensível 

tanto às representações quanto às transferências. 

Em suma, este é o ponto mais importante quando comparamos esse tipo de 

aprendizagem com as metodologias tradicionais: as operações mentais plurilíngues parecem 

levar a outra forma de organização para a aprendizagem de línguas. A análise das estratégias 

dos sujeitos em compreender uma língua aponta para diferentes maneiras de aprendizagem, 

que facilitam ou dificultam o caminho até o desenvolvimento individual do plurilinguismo.  

Há, nesse processo, meios mais favoráveis do que outros, pois os próprios sujeitos 

apontam para diferentes marcas de orientação. Para explorar com mais fidelidade o potencial 

de transferência, faz-se necessária uma análise mais exaustiva acerca dos dados e dos efeitos 

da ILR. Contudo, as análises dos dados da pesquisa demonstram que uma didática 

monolíngue parece ter menos utilidade em face da aprendizagem que abrange vários idiomas.  

 

 

 1.4.2 A língua inglesa como aliada à sensibilização das línguas românicas 

 

 

O nosso trabalho aponta para a importância de se fazer uso de todo e qualquer 

conhecimento que possa levar à compreensão, que possa ajudar na resolução de problemas, 

neste caso, compreender textos plurilíngues em detrimento da universalização de uma única 
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língua, universalização essa que parece improvável dada à infinita variação de registros e 

relações socioculturais e geopolíticas que são também particulares. O inglês, no entanto, 

possui um caráter universal notadamente nas relações de comunicação, principalmente 

comerciais, entre organizações governamentais globais e está presente como a segunda língua 

mais ensinada na maioria dos países, conforme constatado em estudos de Rast (2003) e até 

mesmo em nosso campo de trabalho. É um fato cristalizado, de importância reconhecida e 

que, portanto, não será estendido em nosso texto. 

Segundo Algeo (1982), o inglês é uma língua de origem germânica, da parte 

ocidental, a partir de dialetos trazidos para a Grã-Bretanha pelos germanos, mas que sofreu 

influência acroletal do latim, devido aos romanos, ao latim medieval da igreja cristã e ao latim 

humanista do Renascimento. Com a influência da conquista normanda pela Inglaterra, e o 

normando sendo uma língua românica, mais uma vez o inglês transformou-se em uma 

linguagem de empréstimo com a aceitação de palavras de outros idiomas. Outro elemento de 

forte influência do latim no inglês foi o fato de o latim ser, durante mais de mil anos, a língua 

franca dos intelectuais europeus. Tendo o inglês essa característica de língua mista (VIARO, 

2012), sendo o maior motivo esse domínio dos ingleses sobre os normandos, aqui abordado, 

ele recebeu uma grande quantidade de galicismos o que fez essa língua perder muito do seu 

vocabulário original predominantemente anglo-saxão.  

Em relação à língua portuguesa, como, segundo o Algeo (1982), a influência 

francesa está muito presente no português e há muitas palavras dos idiomas inglês e 

português, no seu vocabulário culto, que provêm justamente do francês, o inglês possibilita a 

aproximação ou a semelhança com a nossa língua materna em milhares de palavras latinas 

como, por exemplo, a palavra education (que se separa da morfologia germânica, nesse 

exemplo, com Erziehung). 

A esse respeito, Castagne (2007) é outro estudioso que conclui que o inglês e o 

francês são línguas bem próximas, haja vista que o francês parece ser a mais germânica das 

línguas românicas enquanto o inglês a mais românica das línguas germânicas, podendo, 

assim, assumir um repertório útil ao aluno para servir como ponte entre família de línguas.  

Buscando, então, a ajuda do inglês – que já está presente na matriz curricular da 

educação básica brasileira –, utilizamos como primeira atividade de sensibilização a 

observação de vídeos nesse idioma, sem legendas, no intuito de incitar os alunos à motivação 

necessária para a apresentação de uma nova disciplina, a ILR.  

De acordo com De Carlo (2007), essa presença real do inglês em nossas salas de aula 

automaticamente faz dessa língua parte da linguagem desses alunos o que, com a inserção de 
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outras línguas na classe, pode servir de apoio à aprendizagem. Trata-se, portanto, de um 

aspecto psicocognitivo que faz com que a mente mobilize todo o conhecimento, por meio de 

associações entre o conhecido e o novo, de forma que essa competência ou familiaridade já 

existente com o inglês contribua para que o indivíduo aprenda também outras línguas, 

afetando até mesmo na aprendizagem da LM. A autora discorre sobre o que chama de trânsito 

de cognatos do latim, português e inglês, o que impulsiona a compreensão do aluno, de um 

idioma qualquer, a (re) descobrir diferentes estratégias que incidem na coesão textual. Com a 

diversidade, a busca do significado pareceu mais interessante
15

. 

Para a inserção curricular da intercompreensão, buscamos desenvolver atividades de 

compreensão exclusivamente com textos escritos em línguas estrangeiras. Durante as aulas, os 

alunos não tiveram qualquer contato com ferramentas de tradução ou textos similares em sua 

LM. Esse foi um dos pressupostos para a aprovação de uma “disciplina” apenas com textos 

em idiomas diferentes daqueles estudados na escola pública local: português e inglês. 

 

 

1.5 INSERÇÃO CURRICULAR DA INTERCOMPREENSÃO EM LÍNGUAS 

ROMÂNICAS – ILR 

 

 

Debates recentes sobre a inserção de LE na matriz curricular brasileira têm ocorrido, 

com enfoques variados, conforme as questões postas anteriormente. De forma geral, podemos 

afirmar que até meados dos anos 1990, a discussão estava mais centrada no enfoque 

universalizado da aprendizagem de uma única língua, o inglês, em vez de centrar-se na 

tentativa de multiplicar o conhecimento cultural plural de outras línguas relevantes. 

Nesse sentido, o objetivo principal dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN 

consiste em que as secretarias de educação municipais e estaduais encontrem, com base nesse 

documento, maneiras de nortearem a criação dos projetos educacionais em níveis regionais ou 

locais. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem um referencial de qualidade para a 

educação no Ensino Fundamental em todo o País. Sua função é orientar e garantir a 

coerência dos investimentos no sistema educacional [...] Por sua natureza aberta, 

configuram uma proposta flexível, a ser concretizada nas decisões regionais e locais 

sobre currículos e sobre programas de transformação da realidade educacional 

                                                           
15

 Posteriormente, nos deteremos com mais apropriação nas estratégias e na transferência de competências, 

quando da análise dos resultados no Capítulo 5. Dessa maneira, será possível o fechamento de conceitos e 

definições com exemplos práticos para um melhor entendimento do funcionamento desses processos. 
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empreendidos pelas autoridades governamentais, pelas escolas e pelos professores. 

Não configuram, portanto, um modelo curricular homogêneo e impositivo [...]. O 

conjunto das proposições aqui expressas responde à necessidade de referenciais a 

partir dos quais o sistema educacional do País se organize, a fim de garantir que, 

respeitadas as diversidades culturais, regionais, étnicas, religiosas e políticas que 

atravessam uma sociedade múltipla, estratificada e complexa, a educação possa 

atuar, decisivamente, no processo de construção da cidadania, tendo como meta o 

ideal de uma crescente igualdade de direitos entre os cidadãos, baseado nos 

princípios democráticos (BRASIL, 1997, p. 13). 

 

A autonomia dos educadores locais em apresentar seus projetos é mantida, mas eles 

são orientados por esses princípios gerais, centralizadores, e podem tomar parte no projeto da 

criação de um processo educacional nacional baseado em alguns princípios universais, atento 

ao aspecto democrático, típico de uma educação humanista. 

Particularmente, no que diz respeito à inserção curricular parcial de uma nova 

disciplina na matriz curricular do município de Natal, é necessário o desenvolvimento e a 

aplicação de um projeto pedagógico, o qual, para ser aprovado, necessita passar por uma 

comissão examinadora formada por profissionais de várias áreas técnicas e administrativas de 

ensino percorrendo um processo que tem início, no caso do nosso corpus, no Departamento 

de Ensino Fundamental – DEF, dentro da Secretaria Municipal de Educação – SME, do 

município. 

Constatada a sua relevância e funcionalidade, esse mesmo projeto pode ainda 

ascender enquanto projeto de lei na Câmara Municipal, devendo ser apresentado por um dos 

seus representantes, para, desse modo, concretizar-se como referente obrigatório para a 

sustentação de uma nova disciplina como obrigatória dentro dessa matriz curricular das 

escolas públicas municipais. 

Contudo, esses passos burocráticos, os quais parecem mais passíveis de serem 

atingidos, vão de encontro a uma esfera que pode ser considerada a mais importante, que 

demanda mais tempo e que se trata de ponto importante e fundamental para se pensar na 

possibilidade de modificação da matriz curricular com a inserção de uma nova disciplina: a 

formação do professor. 

Quanto ao processo e às dificuldades enfrentados por esse tipo de intervenção, há um 

grande desafio a ser superado, o qual recai sobre a formação do professor nessa área. Em sua 

pesquisa, Ana Sofia Pinho (2008), indica que se faz necessário um tipo de construção de 

conhecimento didático especial para a intercompreensão que possa possibilitar um melhor 

processo de formação docente, contribuindo para o desenvolvimento de amplo repertório 

plurilíngue profissional para os futuros professores de línguas. Embora essa pesquisa trate 
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especificamente do contexto europeu, a formação e o repertório prulilingue são componentes 

imprescindíveis para uma docência eficiente em qualquer contexto.   

Trata-se de um conhecimento específico que sustenta e reconstroi a imagem da 

língua e que, consequentemente, reconstroi certa identidade profissional quando do 

desenvolvimento de uma teoria prática sobre a IC. Nessa perspectiva, o professor deve apoiar-

se na integração efetiva entre o pensamento e a ação. Isso só será possível com uma mudança 

no imaginário profissional desses professores, o que irá depender de um trabalho voltado às 

suas percepções políticas pela qual a intercompreensão se mostra como um conceito 

mobilizador e de ações. 

Tomando como eixo de aproximação a formação do professor nessas duas 

perspectivas, o ensino de português e o ensino de ILR, somos levados a nos deparar com o 

grande objetivo inicial de interpretar aquele que se candidata a ensinar profissionalmente uma 

nova disciplina na área de línguas. Isso significa que, antes mesmo de levarmos em 

consideração o desenvolvimento e a aplicação de uma disciplina, estamos nos referindo à 

prática profissional de intervenção – e não apenas espontânea baseada na tradição –, para 

auxiliar o aprender. Esse pode ser um bom ponto chave para a história do que é o verdadeiro 

profissional ensinante e pesquisador da área de ensino de Letras. 

Tradicionalmente no Brasil as áreas teóricas que abrigam esses profissionais são a 

educação e as ciências humanas. A tradição do que é ensinado e aprendido por um 

profissional em um curso de Letras, por exemplo, não é o suficiente para um bom formador. 

Atualmente, tem sido ampliado o número de pesquisadores e estudiosos que se reconhecem 

como inseridos numa área transdisciplinar (área dinâmica e periódica agregadora de várias 

áreas do conhecimento) por percorrer subáreas como didática, teoria de ensino de línguas, 

tradução, lexicografia, psicologia, sociologia, artes, educação, neurociências, dentre outras. 

Esse formador é produtor e intéprete de corpos teóricos de conhecimentos oriundos 

de investigação de natureza aplicada no âmbito da linguagem, entendendo-se como uma vida 

profissional sistemática e inteiramente organizada no esforço de expandir o conhecimento 

sobre questões do uso da linguagem (multicultural) e o seu funcionamento na prática social 

(plural) teorizando sobre processos linguajeiros quando se focalizam exclusivamente no 

ensino de línguas. 

O formador que tem, portanto, esse perfil em sua atuação curricular é entendido 

como tendo um conjunto de procedimentos recomendáveis para bem ensinar uma determinada 

língua. Isso é coerentemente explicável por um feixe de pressupostos que outros bons 

profissionais da grande área de educação e ciências humanas não possuem quanto às 
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metodologias, conjunto de conceitos e crenças, planejamento curricular de programas 

específicos, produção de materiais de ensino, das aulas e suas extensões, e a avaliação desse 

próprio processo. Nem todos os professores dessas áreas possuem uma identidade pessoal e 

operacional, que é complexa, especificamente na dimensão de uma vida profissional 

totalmente construída acerca de experiências diretas com e no ensino de LE e/ou LM. 

Em suma, para ensinar línguas, principalmente com uma nova perspectiva ou 

abordagem diferente daquela tradicionalmente conhecida, não basta uma formação chamada 

de Pedagogia ou Letras, exigência básica, e/ou seguida, ainda, de uma formação específica em 

uma LE. Uma nova abordagem de ensino, como é o caso da nossa proposta na perspectiva da 

inserção da ILR, é menos suficiente ainda quando os formadores não contam com a inclusão, 

em seus currículos, de uma formação continuada de trabalhos concretos de ensino de LE para 

se atingir um patamar profissional. 

As expectativas quanto à inserção da IC estão colocadas em uma produção específica 

pela leitura e discurso, oralidade, materiais ou disciplinas específicas ou complementares no 

âmbito de projetos de extensão universitária ou projetos pedagógicos de escolas e instituições 

interessadas ou credenciadas para a preparação desse formador por meio de atitudes e 

capacidade de ação no exercício de um ensino de qualidade.  

Quase que toda a literatura relativa ao plurilinguismo e à intercompreensão, até 

mesmo por questões geográficas, especificamente no contexto europeu, parte principalmente 

da utilização de textos em LM enquanto suporte para o entendimento das demais línguas. 

Com pressupostos teóricos quase inexistentes quanto ao caminho inverso, qual seja o uso de 

textos de LE para a melhor compreensão posterior da LM, que configura o nosso objeto de 

estudo, há a necessidade de triangulação
16

 dos conceitos gerais até aqui elencados com alguns 

relatos e experimentos em abordagens plurilíngues por meio do uso da intercompreensão. 

A língua materna do aluno é a base para a compreensão de outras línguas, contudo, 

em nossa pesquisa, procuramos abordar apenas textos em outros idiomas românicos que não o 

português nas aulas de ILR. Se nos últimos anos do século XX temos tentado entender 

melhor, mesmo com dificuldades previsíveis, o que significa ensinar português aos já falantes 

desse idioma (problemática da nossa pesquisa, em particular), enfrentamos mais dificuldades 

ainda para interpretarmos o processo do ensino de competências de compreensão de textos 

                                                           
16

 “A triangulação é um recurso de análise que permite comparar dados de diferentes tipos com o objetivo de 

confirmar ou desconfirmar uma asserção [...]. Ao comparar concordâncias ou discrepâncias nas diferentes 

perspectivas, o pesquisador terá mais recursos para construir e validar sua teoria” (BORTONI-RICARDO, 2008, 

p. 61). 
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escritos partindo de textos em LE para verificarmos possíveis efeitos positivos com a 

compreensão de textos em português.  
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CAPÍTULO II 

 

“Le plurilinguisme: une évolution du monde  

qui devrait changer l'apprentissage  

institutionnel des langues”. 

Jean Pierre Chavagne 

 

 

2 ESTADO DA ARTE 

 

 

Apesar de não encontrarmos projetos de pesquisas com consistência e relevância 

científica especificamente quanto à transferência de competências que partem do estudo de 

textos apenas em LE para um melhor entendimento posterior em LM, existem alguns 

excelentes relatos e experimentos nessa área que apresentam variadas experiências, trabalhos 

científicos, ações, tratando a intercompreensão em uma perspectiva LM → LE
17

 e/ou LM ↔ 

LE
18

, sendo esse último tipo o que valida à troca de caminhos e concepções didáticas e 

pedagógicas dentro do plurilinguismo. 

O próprio termo intercompreensão por si só sinaliza para a possibilidade inversa de 

caminhos a serem percorridos que vão de encontro a sua proposta inicial (LM → LE), mas 

que são possíveis quando da adequação correta aos princípios básicos que regem os processos 

comunicativos propostos por essa metodologia dentro da perspectiva comunicativa em seu 

sentido mais amplo.  

A concepção e evolução do plurilinguismo tiveram, enquanto recorte científico e 

reconhecimento como didática de ensino de línguas, maior visibilidade e importante papel nas 

políticas educativas e linguísticas do Conselho da Europa e, consequentemente, nos sistemas 

educacionais desse continente há pouco mais de 20 anos, tendo como marco provável o 

Projeto Francês Pluri-L
19

. 

                                                           
17

 Movimento baseado em decodificação/tradução. 
18

 Na abordagem do plurilinguismo, o sujeito se apoia em sua LM durante todo o processo de compreensão, mas 

o movimento de aprendizagem é circular de acordo com o uso de estratégias variadas. 
19

 Projeto regional francês que reúne pesquisadores de várias disciplinas em três centros universitários, Angers, 

Le Mans e Nantes, e que contribui para a renovação de ideias e práticas de ensino-aprendizagem de línguas. 
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Contudo, a evolução do plurilinguismo e especialmente da intercompreensão pode 

até mesmo ser encontrada em diferentes recortes literários, possivelmente antes das pesquisas 

científicas na área de didática, como conhecemos hoje, começarem a surgir com mais 

regularidade como práticas educativas. 

Douglas Hyde, James Joyce e Benny são escritores que podem simplificar, por meio 

da literatura irlandesa, a riqueza multilingual que a cultura apresentada ao seu público por 

diferentes nuances literárias carrega no que diz respeito à contribuição da leitura desses textos 

na aprendizagem de línguas (LE ou LM). Esses autores eram admiradores, conhecedores e, de 

certa forma, porta-vozes de várias línguas e suas respectivas representações culturais. 

  Percebe-se, ainda, uma ponte entre literatura, cultura e plurilinguismo, que pode ser 

facilmente encontrada principalmente em alguns estudos sobre obras de James Joyce. Sobre 

Joyce, críticos e acadêmicos referenciam, quase que de maneira unânime, os seus livros e o 

artista como sendo um autor universalmente reconhecido como a encarnação do moderno na 

literatura e com suas obras sempre próximas do topo da lista dos grandes livros escritos no 

século XX. Contudo, desde as primeiras histórias do escritor coletadas em Dublin, até o jogo 

de palavras multilíngue quase que impenetrável de seu último livro, Finnegans Wake, é-nos 

revelado um interesse permanente no que chamamos de cultura popular, talvez por suas 

origens humildes, pois embora tenha feito um curso de graduação em línguas modernas (feito 

incomum para pessoas de classes sociais mais baixas), ele nasceu em uma família de classe 

média baixa e supostamente em decadência por ser numerosa. 

Em suma, seus personagens apresentavam a maioria das atitudes tomadas por 

pessoas comuns à época. As referências a Hamlet estão presentes em Ulysses, por exemplo, 

escrito três séculos mais tarde, o que mostra que a ficção de Shakespeare influenciou James 

Joyce, da mesma forma que a literatura de Joyce inspira artistas de hoje. 

Particularmente em Finnegans Wake, o autor parece ter iniciado uma explosão 

literária multilíngue que continuou forte e influenciou obras que “brincavam” com a literatura 

multilinguista, como alguns escritos de Becket e Kafka. Possivelmente, trata-se de um tipo de 

“pioneirismo” plurilíngue que perpassou da literatura para a didática. Segundo Marsh (1995), 

são poucos os romances da literatura mundiais mais inacessíveis do que o último livro do 

autor irlandês. Ainda, segundo esse mesmo autor, é seguro dizer que a obra apenas adorna a 

maioria das estantes com quase uma dúzia de suas páginas impenetráveis.  

Apesar disso, claramente, a grandeza do livro é amplamente compreendida, mesmo 

que o livro em si não o seja, fazendo com que milhares de estudiosos dediquem enormes 

esforços à elucidação do último testamento do grande poeta, o que aponta para um estímulo 
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causado pelo jogo de palavras, ou melhor, um passeio momentâneo por diversas línguas 

(carregadas com suas respectivas identidades culturais). Quem não gostaria de desvendar tais 

mistérios e compreender o que está além daquelas palavras “estranhas”? 

Ademais, filosofia, psicologia e tópicos teológicos percorrem esse labirinto literário, 

com fundo histórico, político, musical e literário. O tema do romance é (mais uma vez) o 

próprio Joyce, ou pelo menos a visão que ele tinha de Dublin. Por sua vez, o que está confuso 

pode ser percebido por meio do que seria considerada uma boa técnica de abordagem à obra, 

como apresentado em estudo do próprio Marsh: 

 

O truque é ouvi-lo, assim como lê-lo para o que está confuso sobre a página seja 

simples para o ouvido – e às vezes vice-versa. Quando você lê em voz alta é que 

muitas vezes faz sentido. É assustador saber que o sânscrito, holandês, norueguês e 

urdu estão lá, assim como as línguas mais comuns [...] mas o ouvido pode ir ao 

cerne da questão e revelar o significado principal das frases. A poesia e a diversão 

de Finnegans Wake, talvez nos trocadilhos multilíngues, faz do núcleo dos textos 

um tema importante. (1995, p. 1) 

 

Nessa perspectiva, Kramsch (2008), em seu artigo, explora as dimensões 

socioculturais do multilinguismo individual, concentrando-se em um ensaio 

semiautobiográfico escrito em 1917 por um autor conhecido como escritor monolíngue 

alemão, mas que, segundo a autora, era, na verdade, multilíngue e multicultural: Franz Kafka. 

A história de um macaco que, para não ser capturado pelo circo Hagenbeck, decide tornar-se 

humano e, assim, aprender a linguagem humana foi claramente assimilada pelos judeus e seus 

interesses, foco do autor para o livro. Ao apresentarmos um Kafka multilíngue, podemos 

também confirmar que os estudos literários podem contribuir para a investigação sobre o 

plurilinguismo e vice-versa, ou seja, como uma pesquisa sobre o tema pode, também, 

enriquecer o estudo da literatura, ou da compreensão textual por meio da literatura. 

Campos (2009) discute o conceito de plurilinguismo presente em escritos de Bakhtin 

entre 1924 e 1941 enquanto contribuição original e valiosa para o estudo de línguas e 

literatura, especialmente na Europa. Produzidos pelo autor enquanto viveu em cidades russas 

(Nevel, Vitebsk, Leningrado, Kustanai, Saransk, Savelovo e Moscou) os ensaios esclarecem 

que, na visão de Bakhtin,  

para compreender o plurilinguismo como conjunto de linguagens diferentes trazidas 

pelas personagens que falam nas suas linguagens e nos seus discursos originais, é 

preciso pensar o mundo social real como exterior ao mundo escrito. Esses mundos, 

entretanto, são associados e não excludentes. Nesse plurilinguismo que lhe é 

exterior, inscreve-se o romance, uma vez que a linguagem dos falantes é 

estratificada e dividida por uma pluralidade de línguas nacionais e, principalmente, 

de línguas sociais, nas quais o romancista se apresenta com uma linguagem fixa e, 

ao mesmo tempo, com múltiplas línguas que ele as incorpora. (CAMPOS, 2009, 

Resumo, p. 123) 
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Bakhtin (2010) considerava a diversidade das linguagens para fazer uma análise de 

formas típicas do aparecimento do plurilinguismo no romance, mostrando como alguns 

escritores de textos de tipo humorístico, por exemplo, manipulavam as vozes, apresentavam 

tons, estilos, linguagens. Ele vai além: a percepção do entendimento desse tipo de obra só é 

possível se o leitor conhecer o contexto sócio-histórico, a visão que se tinha do mundo e até 

mesmo as condições de produção do escritor à época. O autor também exemplificou, através 

de ensaios das obras Pais e Filhos e Terra Virgem, como a pluralidade é introduzida ao redor 

dos discursos diretos das personagens e do autor dessas obras. Ele define o plurilinguismo 

como “o discurso de outrem na linguagem de outrem” (BAKHTIN, 2010, p. 127). 

Buscando essa expectativa diante da possibilidade do que se pode perceber do outro 

por meio da incrível sensação de ligação íntima entre autor e leitor, decidimos também por 

trabalhar gêneros literários nas aulas de ILR, haja vista que os alunos trabalharam a LM em 

toda a sua dimensão com ao professor de português, como ponte principal entre o 

encorajamento às novas descobertas e a assimilação e fixação de ideias anteriormente 

absorvidas inicialmente em contextos particulares de uma única cultura, qual seja a cultura 

brasileira – que por si só já é carregada por rica pluralidade de estilos de vida. 

Sendo o leitor aquele que tenta se apropriar das palavras do autor para refletir sobre 

as suas próprias palavras e que parece aficionado em desbravar por entre esse jogo de ideias 

postas por caminhos (linguagem) diferentes ou similares (mas que proporciona o saboroso 

prazer da compreensão parcial ou plena e da identificação como receptor pleno), tivemos o 

cuidado de preparar um caderno de atividades
20

 elaborado para o trabalho com os sujeitos de 

pesquisa contemplando também textos literários. 

  

 

2.1 IDENTIDADE CULTURAL E EDUCAÇÃO PLURILÍNGUE 

 

 

Para contribuir com uma melhor aplicação dos valores e princípios da educação 

intercultural e multilíngue no ensino de línguas, o Fórum de Políticas para os Direitos dos 

Alunos a uma Educação Igualitária e de Qualidade
21

, realizado em novembro de 2010 na 

                                                           
20

 O Caderno de atividades de Intercompreensão em Línguas Românicas será visto com mais detalhes no tópico 

3.2.1. 
21

  Forum politique Le droit des apprenants à la qualité et l’équité en éducation – Le rôle des compétences 

linguistiques et interculturelles. Genève, Suisse, 2-4 novembre 2010.  
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Suíça, preparou um documento
22

 com ideias e propostas desenvolvidas como recursos de 

referências à educação intercultural e que se encontra publicado em uma plataforma na 

internet. No documento do Fórum, o que denominam de uma educação plurilíngue e 

intercultural, 

 

[...] responde ao direito de todos à educação de qualidade; habilidades, 

conhecimentos, disposições e atitudes; diversidade de experiências de 

aprendizagem, a construção individual e coletiva da identidade cultural e que ao 

mesmo tempo serve para aumentar a eficácia do ensino e melhorar a contribuição 

das lições para o sucesso escolar das populações mais vulneráveis, bem como para a 

coesão social (FORUM POLITIQUE, 2010, p. 3). 
 

O texto do documento é construído em três etapas: primeiro oferece princípios de 

construção ou melhoria de mudanças didáticas e pedagógicas no currículo escolar que 

considera os efeitos da educação multilíngue e intercultural; em seguida, apresenta um 

aprofundamento sobre como identificar e integrar o conteúdo curricular e os objetivos 

específicos dessa proposta educacional, respeitando as especificações de cada uma das línguas 

envolvidas; apresenta, ainda, ferramentas e listas de referência para os formadores por meio 

de materiais de leitura disponíveis na plataforma anteriormente mencionada. 

O termo competência multilíngue é definido como a capacidade de mobilizar 

variados recursos linguísticos e culturais para atender às necessidades de comunicação ou 

interação, e se refere ao repertório que cada indivíduo possui acerca dos recursos adquiridos 

em todas as línguas conhecidas ou aprendidas e às culturas associadas a esses idiomas. A 

competência intercultural, por sua vez, é apresentada como uma capacidade que permite 

estabelecer ligações entre a aprendizagem cognitiva e afetiva às novas experiências que vão 

desempenhar um papel de mediação entre os participantes em, no mínimo, dois grupos sociais 

e/ou culturas, ou mesmo à possibilidade de questionar aspectos geralmente considerados 

como evidentes em seu próprio grupo cultural.   

Andrade, Melo-Pfeifer e Santos (2009) apresentam algumas possibilidades de 

trabalho com a intercompreensão na educação básica, especificamente o que compreende, no 

Brasil, o nosso nível de educação fundamental – que vai até o 9º ano de ensino. Com base em 

curtos projetos de intervenção nesse nível, foi observado, por exemplo, em uma escola 

primária pública portuguesa, a capacidade de crianças em identificar várias línguas românicas 

por meio do contato com uma estória escrita em diferentes idiomas, descobrindo algumas 

semelhanças e diferenças entre elas, e até mesmo sendo capazes de construir uma noção de 

                                                           
22

  Guide pour le développement et la mise en œuvre de curriculums pour une éducation plurilingue et 

interculturelle. 
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família linguística, pela descoberta de raízes latinas. Sendo esses procedimentos guiados por 

professores, o trabalho permitiu que essas crianças compreendessem melhor o funcionamento 

da língua, “as suas especificidades, as suas semelhanças, as suas relações, as suas histórias e 

os contatos que mantiveram com diferentes universos linguísticos” (ANDRADE, MELO-

PFEIFER e SANTOS, 2009, p. 291). 

Quanto à aprendizagem de línguas, Byram & Zarate (1994) destacam o processo 

político-cultural, em particular, como fator fundamental, uma vez que a linguagem, sendo 

utilizada como intercâmbio social, implicará em que as atitudes e motivações dos alunos em 

relação ao aprendizado da língua alvo aos falantes da língua e sua cultura afete na maneira 

como eles responderão à atividade a que são expostos. Em outras palavras, essas variáveis 

afetivas podem determinar o ritmo e o grau de aprendizagem da LE e da LM. 

O aspecto cultural mostra-se, nesse contexto, como sendo fundamental para o 

desenvolvimento de experiências comunicativas, uma vez que, segundo Hutchinson & Waters 

(1996), a essência da aprendizagem consiste em ligar novas informações ao conhecimento 

prévio sobre determinado tópico, a estrutura ou o gênero textual, de forma que as estratégias 

de aprendizagem e a construção dos significados dependem da habilidade do aprendiz em 

refletir, controlar, planejar, monitorar a compreensão e revisar os usos dessas estratégias. 

Exemplo dessa habilidade pode vir da leitura como fonte de diversos tipos de 

informação sobre uma língua, o povo que a fala e sua cultura, sendo o contexto ideal para 

apreensão de vocabulário e sintaxe em contextos significativos, permitindo ao aluno a 

assimilação das novas informações apresentadas, tornando esse contexto como sendo também 

importante e fundamental à expansão do conhecimento, além de explicitar uma função maior 

para o ensino de LE nas escolas públicas, qual seja: ajudar o aluno a se inserir, enquanto 

cidadão, em um mundo plural ou mesmo melhorar o seu desempenho em habilidades na sua 

própria língua. 

Embora não tenhamos encontrado experiências que apontem para trabalhos 

longitudinais sobre o assunto, os quais apresentassem um sistema educacional de ensino 

público ou privado com uma disciplina própria de ILR (em sua totalidade na literatura e 

produção científica em didática de ensino de línguas ou na área de estudos da linguagem) e 

considerando o ineditismo deste projeto comprovadamente atestado na fase de 

acompanhamento da pesquisa (detalhes no capítulo 4), destacamos relatos bem sucedidos em 

áreas como didáticas de línguas para o ensino de línguas estrangeiras e em estudos sobre o 

próprio plurilinguismo.  
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Essas experiências práticas relatadas em vinte anos, mesmo que não apareçam no 

âmbito da inserção de uma disciplina específica na matriz curricular de qualquer um dos 

ciclos da educação para a finalidade de aperfeiçoamento da aprendizagem em língua materna, 

apontam para experimentos vitoriosos com a inserção dessa abordagem em escolas, 

principalmente na Europa, dada a heterogeneidade das turmas de grande parte dos países 

dessa região, mesmo com a finalidade de facilitação do processo educacional como um todo, 

bem como da comunicação. 

Nesse sentido, Budach, Erfurt e Kunkel (2008) apresentam algumas perspectivas 

internacionais sobre a educação plurilíngue, mostrando que por meio de uma compilação de 

experiências em escolas da França, China, Suécia, Estados Unidos, Suíça, Alemanha, 

Romênia e Espanha, são ilustradas as contribuições de aspectos culturais e interacionais do 

bilinguismo e plurilinguismo. 

Esses autores criticam a forma tradicional do ensino de línguas que não contempla 

esse novo estágio da nossa história marcado pela globalização que, principalmente no final do 

século XX, tem pressionado as escolas à adaptação a um novo currículo educacional no qual a 

linguagem apareça como fator central dentro de outros elementos que permitem e integram 

mudanças demográficas, geopolíticas e linguísticas. 

A esse respeito, Cortier e Meglio (2005; 2008) defendem o modelo multilíngue 

educacional, indicando que as normas linguísticas que são permitidas ou integram elementos 

de várias línguas românicas propiciam a ideia de uma sociedade que reflete essa linguagem 

comum no seu próprio plano regional, trazendo, então, um olhar para as línguas anódinas. 

Parece-nos estranho o tipo de classificação recorrente de línguas como sendo mais ou menos 

importantes, ainda mais quando trabalhamos a língua como a identidade de um povo, no 

entanto, sabemos que essa separação é real e infelizmente aceitável por muitos linguistas de 

acordo com a mensuração do status quo de línguas mais utilizadas em processos 

comunicativos universais. 

Gogolin e Neumann (2007), por sua vez, apresentam resultados interessantes sobre 

um programa com duração de quatro anos, realizado na Alemanha, que aponta para uma 

evolução na motivação e aprendizagem de estudantes imigrantes que estudavam em algumas 

escolas em que se adotava o projeto em um modelo de aprendizagem que incluía a LM desses 

alunos – português, italiano, espanhol e, posteriormente, o turco – no processo de 

aprendizagem. Mesmo com a limitação da pesquisa no controle de grupos monolíngues, o 

estudo foi capaz de evidenciar e validar um novo desenho educacional que pode, no futuro, 
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ajudar a confirmar o que programas desse tipo é capaz de desenvolver nos alunos no âmbito 

da aprendizagem de línguas.  

Não temos dúvidas quanto às possibilidades variáveis e marcadamente colocadas por 

todo o corpo teórico descrito neste trabalho sobre o papel da intercompreensão na melhoria da 

compreensão da escrita em LM. Teóricos e pesquisadores, como alguns aqui citados, 

trabalham há mais de duas décadas na comprovação de ganhos principalmente nas áreas de 

didática de ensino de línguas e multiculturalismo, perpassando pela influência coletiva do 

processo educacional plurilíngue que resulta em acesso a variadas formas de ensino e 

aprendizagem quanto às competências linguísticas em LM e LE. 

Isso sugere que esse ganho não se limita ao processo de aprendizagem. 

Pesquisadores como Morin (1999) e Gadotti (2000) defendem que o mundo está cada vez 

mais acessível a todas as culturas. Desse modo, a consciência da pluralidade por parte dos 

alunos nada mais é do que uma consciência de suas identidades pátrias, de se saber estar no 

planeta, partilhar, comunicar, viver e estar integrado em um universo que é ligado 

concentricamente as nossas famílias, regiões, nações, ou seja, uma sociedade integrada, 

globalizada e mais humanizada no plano do conhecimento e na promoção de uma cidadania 

plural. 

Essa identidade cultural deve ser preocupação da escola em fazer com que os alunos 

pressuponham o reconhecimento de pertença ao mundo, sendo a sala de aula, nesse caso, o 

local privilegiado no qual nós, professores, devemos manter uma postura mais abrangente, 

com senso crítico e avaliativo para tomarmos as decisões necessárias, de modo a garantir que 

os nossos alunos se sensibilizem para a realidade de um mundo diversificado, em línguas e 

culturas distintas ou semelhantes, fomentando a atitude de intercompreensão que leva ao 

respeito por si próprio e pelo outro. 

 

 

2.2 EXPERIÊNCIAS COM ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 

Almeida (1992) generaliza a escola enquanto ambiente que ainda se situa basicamente 

na simples transmissão de informações. Quase nenhuma atenção é dada ao ensino das 

competências na resolução de problemas, embora tenhamos vários estudos na área e boa parte 

dos professores reconheça a importância de se desenvolver nos alunos a compreensão e o 

raciocínio, valorizando o transformar e o pensar. Boruchovitch (1999), contudo, acredita em 
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uma escassez de pesquisas investigativas relativas especialmente ao impacto das estratégias 

de aprendizagem no desempenho escolar, no Brasil, mesmo confirmando que há resultados 

positivos de alguns estudos já realizados, mas com a necessidade de pesquisas mais 

sistemáticas nessa área com amostras brasileiras de alunos e professores.  

Com as pesquisas relativas ao uso das estratégias situadas basicamente em amostras de 

alunos de universidades e do segundo grau de outros países como em Kopp (1982); Weinstein 

& Mayer (1985); Zimmerman & Martinez-Pons (1986); Hattie, Biggs & Purdue (1996); 

Martin & Marchesi (1996); Zimmerman, Bonner & Kovach (1996); Brown (1997), a 

literatura brasileira carece de mais atenção nessa área. Em estudo de Jalles (1997), 

encontramos alunos em idade pré-escolar que receberam um treinamento em estratégias de 

aprendizagem que envolvia uma tarefa de raciocínio espacial. Aqueles que participaram do 

experimento apresentaram um percentual de erros menor do que os alunos do grupo de 

controle. Molina (1983; 1984) apresenta o treinamento de habilidades com uso específico para 

a tarefa de leitura, realizado com alunos de quinta a oitava série do ensino fundamental, 

constatando uma melhora significativa no desempenho desses alunos que participaram do 

treinamento. 

Lopes (1997) realizou estudo também associado à leitura e voltado para o 

desenvolvimento de estratégias metacognitivas com alunos de quinta série do ensino 

fundamental. Além dos resultados apontarem para a melhoria da capacidade de leitura dos 

participantes com o decorrer da intervenção realizada, chama-nos a atenção para a 

importância de estudos com o desenvolvimento dessas habilidades adequadas às condições 

normais de sala de aula, dividindo o espaço com o trabalho formativo. 

Visando entender o que alunos fazem para estudar e aprender, Boruchovitch (1995; 

1998a; 1998b; 1999) observou o uso espontâneo de estratégias de aprendizagem com alunos 

dos anos iniciais e finais do ensino fundamental em uma escola pública de Campinas/SP. Os 

primeiros resultados revelaram que as estratégias mencionadas pelos alunos, embora por 

vezes inapropriadas ou pouco diversificadas dada à situação de aprendizagem, mostraram-se 

semelhantes às encontradas na literatura. Essa observação espontânea também está presente 

em nossa pesquisa por parte dos nossos participantes, quando da definição de estratégias de 

aprendizagem utilizadas na resolução das tarefas do caderno de ILR. 

Cestaro (2003) apresenta pesquisa centrada na utilização de estratégias metacognitivas 

de leitura em aula de francês para alunos universitários, com ênfase à conscientização sobre 

mecanismos de aprendizagem que são fundamentais para o desenvolvimento da autonomia. 

Nela, verificou-se que os caminhos comumente percorridos pelos participantes na busca do 
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significado foram a leitura iconográfica do texto, a observação de palavras conhecidas, 

semelhanças entre o francês e o português e a presença da ancoragem no conhecimento de 

outras línguas.   

Quanto ao conhecimento de outras línguas, Carreira (1996) analisa algumas estratégias 

que dão sentido a um texto narrativo em português, por aprendizes falantes de uma língua 

românica (francês), concluindo que aqueles que têm conhecimento apenas em uma língua 

parecem seguir uma leitura mais dedutiva, enquanto participantes que conhecem ao menos 

uma segunda língua românica apegam-se a outros elementos como o contexto, fazendo 

comparações, decomposição morfológica, aproximação fônica ou gráfica ou aproximação de 

formas verbais. 

Outro componente importante a ser considerado como estratégia de ensino e 

aprendizagem é o aspecto emocional. Bons estudos sobre a relação entre afetividade e 

cognição, como em Souza (1997), demonstram que é recorrente a professores, principalmente 

nos anos iniciais da educação escolar, apresentarem uma tendência a considerar que os alunos 

em fase de alfabetização têm dificuldades de aprendizagem, mostrando descrença pré-

diagnóstica de possível incapacidade das crianças para o ato de aprender e, mais além, 

responsabilizando-as por suas dificuldades. Collares (1995) chama a atenção para a 

problemática de que se a aprendizagem não se efetiva, o aluno é considerado o culpado (e 

interioriza essa culpa), é o único responsável pelo que não aprendeu (o que promove o medo e 

a ansiedade), e nele se busca as causas do insucesso (ocasionando o fenômeno de 

interiorização da sensação de incapacidade). 

Ryan (1976) verificou que a busca em localizar o fracasso no aluno pode estigmatizar 

estudantes sadios, e afetar o autoentendimento e a autoestima desses aprendizes, perpetuando 

essa situação. Estudo de Boruchovitch (1993) leva em conta as variáveis psicológicas e 

cognitivas enquanto instrução eficiente para se ensinar aos alunos, afetando positivamente o 

processo de aprendizagem. Essa estratégia pode evitar no aluno o acúmulo de fracassos 

escolares, para que esse não se distancie do seu processo particular de aprender. 

Em estudo de Piaget (2001), a aproximação e o despertar do aluno para os vínculos 

afetivos representam elemento primordial no processo de cognição. É preciso que a escola 

crie mecanismos para que a afetividade e aprendizagem caminhem juntas e se completem, o 

que corrobora para a obtenção de um resultado prazeroso. Sobre afetividade, Wallon (1978) 

aponta para o seu papel primordial na constituição da própria inteligência e o seu 

funcionamento, o que determina as necessidades e interesses dos indivíduos. 
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Em estudo sobre o desenvolvimento humano, Dantas (1992) discorre sobre o que 

chama de vias de escoamento das emoções num processo que perpassa pela linguagem oral, 

intencionalidade, representações que vão ampliando as maneiras de expressões, até que 

conquistas intelectuais vão sendo incorporadas à afetividade, dando-lhe, portanto, um caráter 

cognitivo. 

Wallon (1978) e Vygotsky (1991) têm muitos pontos em comum quando tratam de 

pesquisas sobre a afetividade. Eles assumem o caráter social do desenvolvimento da 

inteligência e apresentam as manifestações emocionais, componente de caráter orgânico, 

passando a atuar no universo da simbologia, o que demonstra que o componente afetivo e o 

cognitivo estão interrelacionados, promovendo o desenvolvimento de um indivíduo em sua 

totalidade.  

Embora existam bons estudos sobre estratégias de aprendizagem e desempenho 

escolar, professores deveriam se deter com mais frequência ao ensino de quando e como os 

seus alunos podem usar técnicas específicas de aprendizagem por meio de modelagem de 

diversas estratégias. 

 

 

2.3 DIVERSIDADE LINGUÍSTICA NA ESCOLA 

 

 

Desenvolver o trabalho com técnicas de aprendizagem, diversificando a oferta de 

línguas, também nos parece uma boa estratégia para a consolidação da língua materna. 

Quanto ao componente curricular – embora, reafirmamos, não tenhamos encontrado 

qualquer experiência similar sistematizada dentro da produção científica neste campo, ou seja, 

da IC como disciplina independente em uma matriz curricular em um curso regular ou sistema 

de ensino, nem entre línguas românicas ou mesmo entre línguas germânicas ou anglo-

saxônicas –, em estudo exploratório sobre a inserção curricular da IC nas escolas de educação 

básica da França, Carrasco Perea (2003) aborda alguns aspectos sobre os futuros professores 

da educação de nível primário e a comunicação em línguas românicas daquele país.  

Para essa autora, a formação continuada em LE apresenta dois grandes desafios: a 

diversificação das línguas ensinadas nas escolas primárias e a formação de professores 

qualificados. Essas são questões que estão interligadas, pois para haver a garantia de que essa 

escola possa oferecer uma diversificação na oferta de línguas, é preciso formar os professores 

em tantas línguas quanto for possível.  
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Esses dois objetivos, segundo a autora, só podem ser alcançados a partir da 

incorporação da intercompreensão em línguas românicas na matriz curricular das escolas. 

Essas opções aparecem como prioridade particularmente adequada para o ensino de LE na 

escola primária, principalmente porque além de uma possível utilização imediata, pode 

contribuir para a consolidação da aquisição da LM com base na comparação com a língua-

alvo tornando-se, assim, possível identificar a diversidade linguística e cultural, além de 

capacitar o aluno a reconhecer a presença da pluralidade linguística e cultural em um 

ambiente próximo ou distante. 

Os resultados desse estudo mostraram que, embora exista uma pequena 

predominância do ensino de línguas não românicas por parte dos professores franceses, esse 

componente está presente e poderia ser valorizado especialmente em uma educação de 

formação para o desenvolvimento da capacidade de compreensão em línguas concentrando-se 

em comparações interlinguísticas. Isso porque os resultados também revelaram como as três 

LE românicas predominantes no sistema educacional francês – espanhol, italiano e em escala 

menor o português – parecem estar próximas pela escrita, especialmente pela facilidade com 

que essas línguas eram identificadas pela maioria dos professores, embora não as tenham 

estudado anteriormente. Evidenciamos aqui, mais uma vez, que o estudo foi realizado com 

professores e não houve inserção direta da IC, mas investigação de possibilidades junto ao 

corpus em destaque. 

No entanto, a pesquisa também revela a importância da consciência de que a 

diversidade linguística deve ser alcançada de modo que as aulas de outras línguas – que não 

apenas o inglês, que já tem por mérito e relevância o seu lugar garantido na matriz curricular 

obrigatória –, sejam oferecidas institucionalmente, além de serem socialmente exigidas.  

Por essa razão, acreditamos que esse estudo tenha ajudado, inclusive, na reflexão 

sobre o que convencionalmente se escolhe acerca das línguas que devem ser oferecidas pela 

escola, cabendo aos educadores e formadores os ajustes dessas representações na realidade, 

pois conforme apontam Ajzen & Fishbein (1980), as crenças interagem com as intenções, 

atitudes e comportamentos, o que as tornam interdependentes. 

A língua materna pode, também, ser revisitada através de práticas de 

intercompreensão. Esse argumento é defendido por Lemos (2011) em estudo realizado com 

19 alunos de escola secundária em Portugal, com o objetivo de contribuir para o entendimento 

da LM em diferentes atividades cognitivas e afetivas relacionadas com um trabalho em 

conjunto com a intercompreensão. Nesse caso, a autora analisa algumas circunstâncias nas 

quais a integração de uma abordagem multilíngue entre línguas de mesma família do 
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português repercute tanto no conhecimento dessa língua quanto no relacionamento 

socioafetivo entre os alunos. O trabalho foi realizado na plataforma Galanet
23

 fazendo com 

que esses alunos tivessem contato sistemático com o Catalão, Espanhol, Francês, Italiano e 

Romeno, por meio de atividades de compreensão da escrita ou mesmo interação verbal com 

falantes dessas línguas e os alunos do estudo. 

Lemos (2011) aponta, ainda, para o processo de desenvolvimento de competências 

plurilíngues e interculturais, movimento de políticas linguísticas e educativas crescente na 

Europa para a melhoria dos currículos de ensino de línguas. A abordagem plurilíngue tem se 

consolidado na prática de didáticas de ensino de línguas aumentando – segundo Degache e 

Melo (2008), Melo e Santos (2008) –, o seu objeto de estudo para além do escopo da sua 

definição. Dabène e Degache (1996), Blanche-Benveniste e Valli (1997), Billiez (1998), 

López Alonso e Séré de Olmos (2001), Melo e Araújo e Sá (2004) afirmam que essa 

abordagem centrada no acesso ao significado de textos escritos em línguas românicas (com a 

intercompreensão entendida como uma perspectiva que engloba compreensão oral e escrita, 

interação e produção escrita em L1) valorizam os conhecimentos prévios dos alunos, a 

transferência e rentabilidade de novos contatos linguísticos, atividades comunicativas, 

cognitivas, metalinguísticas e a valorização das representações sociais como ferramenta do 

ponto de partida pedagógico didático. 

Todos esses autores são unânimes quanto a essas abordagens pedagógicas ou 

didáticas centradas na intercompreensão, por reconhecerem que a troca de conhecimento 

prévio entre a LM e uma LE ajuda na compreensão de outras línguas da mesma família. 

Particularmente, em nosso estudo, esse movimento está sendo desenvolvido não apenas no 

conhecimento da LM para a LE, mas, principalmente, no sentido contrário: de maneira que 

estimule a sensibilização na percepção do entendimento de várias línguas estrangeiras por 

meio de textos escritos nesses idiomas, o que pode vir a favorecer em melhor compreensão de 

textos escritos do português (LM).  

Corroborando com a nossa pesquisa, Castro & Melo-Pfeifer (2010) mostram-se 

surpresos em relação ao entendimento de transferência como sendo um aspecto central quanto 

à intercompreensão, quando apresentam casos em que a aprendizagem do léxico de uma LE 

acaba por enriquecer um novo item lexical da LM, devido ao fato de que alguns autores 

consideram essa abordagem apenas no sentido da ancoragem da LM para LE. Em nosso 

                                                           
23

 Esta plataforma, de um projeto europeu chamado de Sócrates Língua (2001-2004), permite aos locutores de 

diferentes línguas românicas a prática da intercompreensão como forma de comunicação plurilíngue. 

Http://www.galanet.eu. 
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estudo, partirmos da compreensão de textos somente em LE (nas aulas de ILR) para um 

posterior ganho na compreensão de textos em LM (nas aulas de português). O estímulo é 

fazer relações entre as línguas estrangeiras desenvolvidas no trabalho com a IC – italiano, 

espanhol, francês –, na expectativa que esse movimento se reproduza nas aulas de português, 

ajudando na compreensão de textos escritos. 

Nessa perspectiva, Ringbow (1987) Giacobbe (1990), Alarcão (1991, 2009a e 

2009b), Corder (1992) e Castellotti (2001) reconhecem que a LM/L1 está no centro dos 

processos cognitivos e na mediação afetiva no contato com outras línguas e que, embora seja 

uma área ainda pouco explorada, é fundamental para a compreensão de pressupostos e 

implicações de uma didática de ensino de línguas pluricultural, que valoriza a LM dos alunos, 

possibilitando que eles se desafiem e revejam as suas representações socioafetivas acerca da 

sua língua e possam então revisar os seus conhecimentos linguísticos e culturais. 

 Em experimento
24

 realizado com alunos do Chipre, França, Suíça, Espanha, Portugal 

e Brasil, De Carlo e Gomes-Souza et al (2011) observaram que alunos de grupos 

experimentais que realizaram uma sequência didática com atividade de LM → IC → LM 

demonstraram aumento nas notas da primeira atividade em L1 em relação à segunda atividade 

em L1, após atividade de estímulo em IC. Já o grupo do Brasil, que não teve a atividade de 

estímulo e serviu como grupo de controle com a sequência LM → LM apontou leve queda da 

primeira para a segunda nota. As atividades foram realizadas em média em quatro dias dentro 

da sala de aula e os textos utilizados foram os mesmos para todos os grupos, conforme a 

língua materna de cada país. 

Aventa-se, portanto, que a participação de tarefas centradas na intercompreensão 

pode contribuir para a melhoria da compreensão de enunciados escritos ou orais em línguas 

similares, pois a flexibilização do saber na sua própria língua por meio de uma relação 

próxima e complexa entre falante e seu próprio idioma aumenta o conhecimento lexical da 

LM (MELO, ARAÚJO e SÁ, 2003; 2004), o que facilita e diminui o problema da 

compreensão dessas línguas similares. 

Partindo do campo da simples similaridade entre as línguas de uma mesma família 

linguística, o estudo de Rast (2006) mostra-nos resultados da distinção entre palavras 

reconhecidas e palavras não reconhecidas pelos seus informantes quando da tradução, 

correspondendo ao significado de um vocábulo que foi reconhecido em polonês, não 

                                                           
24

 O experimento fez parte do produto final em uma formação realizada com professores de línguas e seus 

alunos, de diferentes partes do mundo, na plataforma de aprendizagem GALAPRO (formação de formadores 

para a intercompreensão). 
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necessariamente pela informação gramatical. Significa, então, dizer que esse informante 

codificou ou reconheceu uma palavra mesmo que a sua categoria gramatical fosse incorreta, 

por exemplo, identificando o verbo “estudar”, quando, na verdade, tratava-se do substantivo 

“estudante”. Nesse caso, os falsos cognatos foram excluídos do processo de reconhecimento 

de algumas palavras. Mesmo com essa pequena fuga da similaridade entre as palavras, esse 

estudo apontou que os sujeitos reconheceram um vocabulário de origem latina com uma taxa 

entre 90 a 100% de reconhecimento. 

Sendo assim, baseado em alguns estudos aqui revisados e elencados verificamos que 

a inserção da intercompreensão nas escolas pode repercutir positivamente na melhoria da 

compreensão de textos escritos em LM, o que será determinado por fatores diversos como o 

aproveitamento e desenvolvimento das atividades realizadas além de nortear o modo como o 

professor conduzirá a realização de um trabalho que integre as línguas e o plurilinguismo 

como abordagem, dependendo das representações sociais, afetivas, econômicas e histórico-

culturais dos alunos, para capacitá-los à realização de transferência de competências 

linguísticas entre idiomas similares. 
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CAPÍTULO III 

 

“O pesquisador não deveria escolher entre um método ou outro, mas  

utilizar as várias abordagens, qualitativas e quantitativas  

que se adequam à sua questão de pesquisa”. 

Hartmut Günther 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Na busca pelo tipo de pesquisa ideal ou por aquele caminho possível o qual 

possibilitaria respondermos as nossas inquietações iniciais, quais sejam (i) de que modo uma 

nova disciplina, com ênfase em procedimentos e técnicas de intercompreensão pode 

influenciar na compreensão de textos escritos em português; e (ii) como o enfoque na 

intercompreensão pode favorecer a transferência de competências, percebemos que apenas um 

percurso metodológico não seria capaz de nos oferecer pistas claras para validar os resultados 

com a intercompreensão. 

Na literatura, parece não existir um consenso muito claro quanto à classificação de 

diversos tipos de pesquisas, visto que conceituar um estudo é uma tarefa complexa, pois se 

utiliza de diferentes variáveis para sua classificação (pesquisas qualitativas e pesquisas 

quantitativas), considerando, ainda, que a natureza do relacionamento entre essas variáveis 

estudadas pode se modificar (pesquisas exploratórias e pesquisas descritivas). 

Embora estejamos trabalhando com a descrição de dados quantitativos, o fato de 

estudarmos as reações de um grupo de alunos quanto ao conhecimento em face da abordagem 

plurilíngue, mesmo tendo como objetivo a melhoria da compreensão de textos escritos em 

língua portuguesa, há a tentativa de descobrirmos quais as variáveis que são avaliadas pelos 

participantes na escolha ou na preferência de determinada estratégia, o que caracteriza nossa 

pesquisa também como exploratória, uma vez que “a pesquisa exploratória procura conhecer 

as características de um fenômeno para procurar explicações das causas e consequências de 

dito fenômeno” (RICHARDSON, 1989, p. 281). Mesmo com o fator descritivo marcante,  

 

Ela visa prover o pesquisador de um maior conhecimento sobre o tema ou problema 

de pesquisa em perspectiva. Por isso é apropriada para os primeiros estágios da 

investigação, quando a familiaridade, o conhecimento e a compreensão do fenômeno 
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por parte do pesquisador são geralmente insuficientes ou inexistentes (MATTAR, 

1994, p. 84). 

 

Por esse motivo, esse mesmo percurso, de certa forma, agregou algumas facetas que 

são possíveis dentro do contexto particular do nosso estudo, haja vista a necessidade de 

alcançarmos o nosso objetivo: inserir uma disciplina plurilíngue com técnicas de 

intercompreensão, investigar seus efeitos e, em se verificando respostas positivas, entender o 

processo que caracterizaria um possível avanço na compreensão de textos escritos em 

português – algo desconhecido para nós até esse momento inicial do estudo, ou no mínimo 

dotados de um conhecimento insuficiente. 

Segundo Santos (1991, p. 281), “a pesquisa exploratória é o contato inicial com o 

tema a ser analisado, com os sujeitos a serem investigados e com as fontes secundárias 

disponíveis”. Isso obriga o pesquisador a ter uma postura de receptividade às informações e 

aos dados da realidade social. Ele deve ainda mostrar flexibilidade e afastar-se da postura 

formalizada. A esse respeito, Tripodi et al (1975) afirmam que esses estudos são baseados em 

pressupostos de que por meio de procedimentos relativamente sistemáticos desenvolvemos 

hipóteses relevantes acerca de um determinado fenômeno. Essa atitude faz com que se 

aumente o grau de familiaridade com fenômenos que são relativamente desconhecidos, 

obtendo-se informações sobre possibilidades reais em se levar adiante uma investigação mais 

completa sobre determinado contexto particular, estabelecendo prioridades para investigações 

e análises ulteriores, entre várias utilizações. 

Diante do exposto, o tipo de metodologia e abordagem selecionadas para a realização 

do estudo, além dos instrumentos de pesquisa que foram utilizados a fim de reunir 

informações que pudessem apresentar caminhos para respondermos as questões sugeridas 

esteve também diretamente relacionado com o contexto geral da pesquisa, e ao perfil dos seus 

sujeitos
25

, o que será detalhado nos próximos tópicos deste capítulo. 

 

 

3.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

                                                           
25

 Neste ponto, torna-se oportuno explicitar a noção de sujeito em nossa pesquisa, uma vez que nos referimos 

não ao sujeito em si, abstrato e ideal, mas ao sujeito histórico e social, conforme descreve Orlandi (1996), 

envolvido na contradição que o constitui, produtor e receptor em instâncias de interlocução nas quais interage. 
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Trabalhar com dados no sistema educacional não é tarefa das mais fáceis. Na busca 

mais íntima e subjetiva de características individuais (ou coletivas), a sociedade, as 

instituições e, em geral, a própria Academia (particularmente a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN) cobram escores para descrevermos possíveis efeitos, falhas, 

escolhas, percursos e suas consequências no processo de aprendizagem dos sujeitos que, 

embora únicos, vivem em um mundo plural. Por vezes, levam em consideração apenas notas 

e/ou médias.  

Esses dados quantitativos são suportes fundamentais ou até mesmo essenciais que 

apontam de maneira objetiva à credibilidade das nossas análises ditas subjetivas enquanto 

pesquisadores. Nessa perspectiva, não é possível visualizar,  partindo do papel de estudioso de 

fenômenos de aprendizagem, um estudo realizado dentro de sala de aula – obedecendo (ou 

não ao que pode ser a nossa intenção, ou parte dela) ao sistema de ensino ali imposto e às 

instituições públicas que desprendem recursos financeiros para tal –, outro caminho que não o 

da pesquisa mista. Pesquisas com componentes quantitativos quase sempre aparecem nesses 

estudos. 

Quanto à inserção de disciplina na matriz curricular de um sistema de ensino, é 

provável que não haja outro caminho que possa vencer barreiras burocráticas, o qual não 

perpasse por dados objetivos e significativos e pelo percurso hipóteses → geração de dados 

→ comprovação. Sob essa ótica, a característica mista da nossa pesquisa recai sobre o seu 

significado pleno quando da descrição de dados probabilísticos com o objetivo de identificar 

fenômenos linguísticos e textuais em ambiente natural de ação e variabilidade. Daí a 

nomenclatura quali-quantitativo para o tipo de estudo. 

Segundo Alves e Soares (2007), somente nos anos 1990 as pesquisas quantitativas 

com temas vinculados à educação começaram a surgir com mais efeito em experiências 

longitudinais devido à necessidade em se verificar o desempenho quanto aos resultados 

educacionais no Brasil. Após a universalização do ensino fundamental e consequentemente ao 

crescimento dos ensinos médio e superior, surgiram cada vez mais levantamentos em larga 

escala para avaliar o desempenho desses alunos.  

Na atualidade, essas pesquisas encontram-se ainda basicamente limitadas às subáreas 

das ciências sociais, como Educação e Sociologia, ou até Psicologia, embora seja necessário 

recorremos por vezes a essas ricas fontes de dados desenhados pelos estudos como nas áreas 

de Demografia e Estatística e, não obstante, desqualificarmos esse tipo de estudo, talvez 

também por uma dificuldade do pesquisador em encontrar significância quanto a algumas 

limitações no entendimento metodológico em algumas dessas áreas citadas. 
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O que nos parece mais contraditório é que muitos desses estudos estão contribuindo 

para ampliar o conhecimento que temos das desigualdades encontradas em nosso sistema 

educacional em pesquisas diversas também nas áreas de Didática de Ensino de Línguas e de 

Letras. Cursos e áreas que se autointitulam enquanto movimentos interdisciplinares ou 

transdisciplinares procuram se especializar nas metodologias adequadas a fim de compreender 

os sistemas de ensino, a avaliação, analisando as relações entre escolaridade e desigualdade 

social, racial, funcional e, ao mesmo tempo, comumente refutam esse tipo de pesquisa, por 

vezes desqualificando-a. 

Na tentativa de desenharmos a nossa metodologia de maneira compreensível, 

recorremos, então, à abordagem metodológica mista, que acontece quando as questões de 

pesquisa possuem componentes qualitativos e quantitativos, conforme Hartmut Günther 

(2006). Para esse autor, um bom pesquisador não deve apenas optar entre a pesquisa 

qualitativa ou quantitativa, mas deve adequar um e/ou outro método às questões da sua 

pesquisa. Deve até ter a sabedoria em retirar uma questão prototípica para um determinado 

método se não tiver a capacidade de perpassar por ambos. 

 

Enquanto participante do processo de construção de conhecimento, idealmente, o 

pesquisador não deveria escolher entre um método ou outro, mas utilizar as várias 

abordagens, qualitativas e quantitativas que se adéquam à sua questão de pesquisa 

[...] uma abordagem mista não necessariamente implica numa algaravia 

metodológica. Um primeiro argumento em favor de um determinado método está 

implícito no princípio da abertura [...] na escolha de um método adequado para a 

pergunta que está sendo estudada. À medida que perguntas de pesquisa 

frequentemente são multifacetadas, comportam mais de um método (GÜNTHER, 

2006, p. 206-207). 
  

Embora autores como Turato (2004) argumentem contra abordagens que combinam 

métodos qualitativos e quantitativos, enfatizamos que, principalmente por motivos políticos 

pedagógicos para a inserção curricular da disciplina de ILR, também não é possível 

convertermos o nosso componente quantitativo em uma pesquisa totalmente subjetiva, haja 

vista o sistema educacional atual trabalhar com a atribuição de notas para a classificação final 

do desempenho dos alunos nas disciplinas curriculares.   

A parte qualitativa ressaltada em nosso estudo enquanto componente delineador de 

transcrição e análise de dados seguiu alguns requisitos, os quais serão ressaltados quanto à 

caracterização da pesquisa-ação após análise do espaço e sujeitos, sendo essa etapa avaliada 

pelo pesquisador em conformidade com as respostas às questões do caderno de atividades 

(Apêndice A) observando o conteúdo constante da revisão de literatura e do estado da arte 

sugeridos no capítulo de análises e resultados quanto às pistas oferecidas pelo corpus para a 
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compreensão dos textos contidos nesse caderno e possíveis transferências de competências no 

esquema de uso de textos somente em LE, ancoragem do aluno em LM e o uso das estratégias 

voltadas para o modelo LM ↔ LE e/ou LE → LE, pelo fato de trabalharmos com textos em 

italiano, espanhol e francês, línguas vizinhas. 

Sommer (1977) e Sommer e Amick (1984; 2003) sustentam que a pesquisa-ação 

independe da técnica, podendo ser utilizada com experimento – característica marcante em 

nosso estudo –, observação ou survey. Observa-se, ainda, uma possível junção entre a 

pesquisa-ação e a pesquisa participante de acordo com autores como Brandão (1987). 

É um tipo de estudo participante engajado, em oposição à pesquisa tradicional, que é 

considerada como objetiva, não reativa e independente. Como o próprio nome já diz, ela 

procura unir a pesquisa à ação ou à prática, isto é, desenvolver o conhecimento e a 

compreensão como parte da prática. É, portanto, uma maneira de se fazer pesquisa em 

situações em que também se é uma pessoa da prática e deseja-se melhorar a compreensão 

desta. Surgiu da necessidade de superar a lacuna entre teoria e prática. Uma das características 

desse tipo de experiência é que através dela se procura intervir na prática de modo inovador já 

no decorrer do próprio processo de pesquisa e não apenas como possível consequência de 

uma recomendação na etapa final do projeto. (ENGEL, 2000). 

O estudo em tela ocorreu mediante uma pesquisa mista de tipologia denominada de 

ação experimental com alunos da educação básica em uma escola pública da cidade de Natal, 

onde optamos por: (i) inserir uma disciplina própria na matriz curricular; (ii) confecção, 

publicação de um caderno de atividades impresso com conteúdo similar àquele trabalhado na 

disciplina de língua portuguesa, idioma falado no Brasil, abrangendo gêneros populares e 

textos literários e não se aprofundando em outros aspectos como gramática, fonética, 

fonologia, redação etc., com atividades em francês, espanhol e italiano; (iii) uma plataforma 

de aprendizagem
26

 própria (http://www.saladeaula.net), que está em transição para o 

                                                           
26

 Apenas a título de informação, segundo Santos (2009), a definição de plataforma de aprendizagem pode ser 

simplificada como um tipo de software acessível através da internet que pode disponibilizar um conjunto de 

funcionalidades essenciais que venham a promover atividades de ensino online. Essas funcionalidades podem ser 

observadas enquanto à criação de disciplinas organizadas em categorias, e à disponibilização aos formadores de 

ferramentas de criação de conteúdos e atividades pedagógicas (testes, trabalhos, etc.). Os dados associados à 

plataforma são guardados em uma base de dados única como MySQL, Microsoft SQL Server, ou outra, podendo 

ser acessada por sistemas operacionais como Windows, Linux ou Mac. Esse tipo de plataforma pode dispor de 

várias dimensões de integração com origem de dados externos e, através de uma filosofia modular, possibilitará 

dotarmos essa plataforma de várias funcionalidades de coleta e análise de dados como a criação ou acréscimo de 

atividades, tipos de questões, e tipos de recursos de comunicação como fórum online, wiki ou chat. 

http://www.saladeaula.net/
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armazenamento de todos os dados da pesquisa, também como recurso para geração de dados a 

partir da estrutura oferecida pelo MEC/ProInfo
27

. 

Segundo Nunan (1992), a pesquisa-ação vem se tornando como altamente 

significativa em estudos relacionados com a linguagem e a educação. Três características 

específicas apontam para esse tipo de estudo: (i) é conduzido, conforme nosso objeto de 

estudo, (ii) por professores de sala de aula dentro de um processo colaborativo e que (iii) urge 

por mudanças. O autor sugere a necessidade de se exercitar sete passos (cf. Quadro 02 a 

seguir) como um ciclo que requer extrema cautela a fim de obtermos alto grau de 

credibilidade quanto à correta validação desse tipo de investigação: iniciação, investigação 

preliminar, hipóteses, intervenção, avaliação, divulgação e acompanhamento. 

 

 

Quadro 2: sete passos da Pesquisa-ação 

Passo 1: Fase inicial A problemática é levantada quanto ao 

assunto abordado. É a fase na qual se 

apresenta a questão da pesquisa. 

Passo 2: Investigação preliminar Dados preliminares importantes para dar 

suporte à pesquisa são gerados nessa etapa 

Passo 3: Hipóteses De posse dos primeiros dados sobre o grupo, 

as diretrizes que nortearão a pesquisa são 

evidenciadas nessa etapa. 

Passo 4: Intervenção É a fase mais demorada de todas as etapas, 

principalmente em se tratando da realização 

ou aplicação de atividades com o grupo 

estudado. A intervenção é aplicada e o 

pesquisador desprende várias semanas de 

trabalho com o grupo. 

Passo 5: Avaliação Observa-se a evolução dos efeitos da 

intervenção aplicada. 

Passo 6: Divulgação dos resultados O pesquisador participa do maior número 

possível de congressos, colóquios e outros 

eventos nos quais o trabalho possa ser 

apresentado e discutido. 

Passo 7: Acompanhamento Após a discussão, o pesquisador faz uma 

análise e melhor acabamento do seu trabalho 

com a possibilidade de acréscimo de 

estratégias alternativas para alcançar o seu 

objetivo. 

Fonte: Nunan (1992) 

 

                                                           
27

 O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) é um programa educacional criado pela Portaria nº 

522/MEC, de 9 de abril de 1997, para promover o uso pedagógico das tecnologias de informática e 

comunicações (TICs) na rede pública de ensino fundamental e médio. (http://portal.mec.gov.br).   
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Considerado como o primeiro a utilizar o termo pesquisa-ação, o psicólogo alemão 

Lewin (1946)
28

 apontava para a ideia de que sociólogos e psicólogos deveriam sair do que 

chamou de isolamento acadêmico e/ou teórico para assumirem as consequências dos 

resultados de suas pesquisas e colocar resultados em prática. Esse processo, para o autor, 

causaria uma interferência imediata no curso dos acontecimentos em análise. É, hoje, 

amplamente aplicado também na área do ensino, pois parece ser o meio mais próximo de se 

encontrar resposta às necessidades de implementação de uma teoria educacional dentro da 

prática de sala de aula.  

Ele classifica essa metodologia em quatro tipos, sendo o quarto tipo aquele que 

considera a presença de hipóteses. É chamada de Pesquisa-ação experimental, caracterizada 

como um estudo controlado de relativa eficácia quando do uso de várias técnicas em situações 

idênticas. De todas as variedades de pesquisa-ação, a experimental teve o maior potencial para 

o avanço do conhecimento científico. E, em circunstâncias favoráveis, pode definitivamente 

testar hipóteses específicas. 

Enquanto a teoria e a prática não eram percebidas como partes indissociáveis da vida 

profissional de um professor, esse tipo de pesquisa começou a ser implementada com a 

intenção de ajudar esse profissional na solução de seus próprios problemas em sala de aula, 

envolvendo-os diretamente na pesquisa. 

Nesse sentido, com a intenção de darmos um suporte metodológico mais didático, 

objetivo e específico ao nosso estudo, optamos por mesclar o entendimento da pesquisa-ação 

segundo dois estudiosos dessa tipologia Nunan (1992) e Thiollent (1994). Observamos que a 

pesquisa-ação, em ambos os estudos, não apresenta pontos contraditórios. Contudo, há 

elementos mais abrangentes e detalhados para um pesquisador, mas que são facilmente 

resumidos sem que se perca a sua essência na abordagem do segundo referencial quanto à 

metodologia escolhida.  

Segundo Thiollent (1994), esse método é um tipo de pesquisa social que é orientado 

e associado a diversas formas de ações coletivas com o objetivo de solucionar problemas ou 

promover transformação. Tentamos, assim, promover um vínculo entre o raciocínio hipotético 

diante de uma exigência científica e a comprovação de natureza argumentativa – que tenta e 

não se caracteriza como apenas uma técnica estatística de caráter restritivo –, mas a realidade 

                                                           
28

 Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. J Soc. Issues 2(4): 34-46. O autor descreve a 

pesquisa-ação como “a comparative research on the conditions and effects of various forms of social action and 

research leading to social action” que usa “a spiral of steps, each of which is composed of a circle of planning, 

action, and fact-finding about the result of the action”. 
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observada passou por ações que foram objeto de deliberação, reflexão, representando um 

alcance que não permitiria à criação de falsas expectativas aos olhos da sociedade. 

Antes de prosseguirmos, ressaltamos que Thiollent (1994) chama-nos a atenção para 

o fato de que muitos autores, supostamente por classificarem a pesquisa-ação apenas na 

metodologia qualitativa, consideram que o esquema tradicional de hipóteses → geração de 

dados → comprovação ou refutação das hipóteses não se aplica nesse tipo de pesquisa.  

Contudo, com essa afirmação, ele apenas parece nos deixar os mesmos pressupostos 

de Günther, Sommer e Amick, anteriormente apresentados. Lewin (1958)
29

 descreve o 

modelo do processo da pesquisa-ação em três passos: (i) planejamento (inclui um diagnóstico 

preliminar, geração de dados, e planejamento da ação), (ii) ação (ações relacionadas aos 

processos de aprendizagem e planejamento e a execução de mudanças na organização de 

resultados) e (iii) resultados (mudanças reais, resultante de medidas de ação corretiva tomada 

após a segunda etapa).  

Johnson (1976)
30

 afirma que os dados dessa metodologia não retornam simplesmente 

na forma de um relatório escrito, mas são alimentados num movimento circular onde os 

participantes colaboram na identificação e classificação de problemas específicos, na 

elaboração de métodos para encontrar as suas causas e no desenvolvimento de estratégias para 

lidar com esses problemas de forma realista e prática. Apesar de não ser um tipo de medição 

tão rigorosa quanto aquela realizada em laboratório, é, contudo, uma parte integrante no 

processo a geração de dados que forma e testa hipóteses com os resultados de medição.  

Não consideramos, pois, o pensamento de Thiollent (op. cit.) como refutação 

absoluta a esse tipo de esquema, mas a escolha natural que geralmente pende para um método 

qualitativo ou quantitativo. A escolha da metodologia deve depender unicamente da questão 

da pesquisa e não de mera preferência, e a ação é caracterizada por etapas que nortearão a 

participação ativa entre os participantes. 

Em nossa pesquisa, houve uma participação ativa dos autores com os atores da 

pesquisa e a distância esteve cada vez menor em se tratando dos resultados com possíveis 

decisões e ações, que são mais recorrentes que em uma pesquisa tradicionalmente qualitativa 

ou apenas quantitativa. Do ponto de vista científico, organizamos subsídios para aplicar a 

                                                           
29

 Kurt Lewin (1958). Group Decision and Social Change. New York: Holt, Rinehart and Winston. p. 201. 
30

 Richard Arvid Johnson (1976). Management, systems, and society: an introduction. Pacific Palisades, Calif.: 

Goodyear Pub. Co. pp. 222–224: “Data are not simply returned in the form of a written report but instead are fed 

back in open joint sessions, and the client and the change agent collaborate in identifying and ranking specific 

problems, in devising methods for finding their real causes and in developing plans for coping with them 

realistically and practically. Scientific method in the form of data gathering, forming hypotheses, testing 

hypotheses and measuring results, although not pursued as rigorously as in the laboratory, is nevertheless an 

integral part of the process”. 
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pesquisa sem excessos de uma postura convencional, com maior flexibilidade na concepção e 

na aplicação dos meios de investigação por meio de ações concretas que possibilitaram a 

geração de informações por meio da mobilização dessas mesmas ações em um nível mais 

realista além da divulgação constante de informações dentro e fora da população estudada, em 

congressos, e através de artigos que contribuíram para avançar o debate e produzir mais 

conhecimentos, uma vez que leva a adquirir mais experiência acerca da questão abordada. 

Há muitas tarefas realizadas dentro do processo da pesquisa ação que podem não ser 

consideradas como fases ou passos isolados, haja vista alguns temas intermediários serem 

atemporais pelo próprio caráter de ação e que provocaram um vaivém constante entre a fase 

exploratória e a divulgação dos resultados, o que naturalmente dependeu da dinâmica interna 

do grupo pesquisado e de outras circunstâncias. Como alguns passos seguidos fundem-se em 

determinado momento da ação, basicamente cinco etapas foram marcadas no estudo: (i) a 

investigação preliminar; (ii) as hipóteses (que preferimos marcar como instruções ou 

diretrizes); (iii) a intervenção; (iv) divulgação de resultados e (v) o acompanhamento. 

O nosso estudo limitou-se, inicialmente, à análise e observação das duas turmas de 9º 

ano (alunos entre 13 e 15 anos) da Escola Municipal Terezinha Paulino, a partir da inserção 

da ILR durante um semestre do ano letivo de 2011 com uma aula semanal; e havia uma 

terceira turma de 9º ano denominada de turma de controle. A turma de controle foi aquela que 

não recebeu a nova metodologia, ou estímulo, para ulteriores comparações com as turmas 

atuantes na pesquisa. Essa turma foi selecionada de acordo com o critério de melhor 

rendimento escolar e melhor regularidade de notas. As duas turmas de pesquisa foram 

selecionadas pelo menor grau de rendimento e irregularidade de notas. A intenção foi 

verificar os efeitos da nova disciplina nessas últimas turmas. O grupo de controle contou com 

cinco aulas semanais de língua materna, enquanto os grupos observados sob o efeito da 

intercompreensão tiveram a carga horária de língua materna reduzida para quatro aulas 

semanais durante todo o semestre da intervenção principal e geração de dados. 

 

 

3.2 PROCEDIMENTOS DE GERAÇÃO DE DADOS 

 

 

O caminho utilizado para se chegar à inserção de uma disciplina específica de 

intercompreensão na escola pública de educação básica foi percorrido desde o seu ingresso no 

curso de Licenciatura em Letras da UFRN, no segundo semestre de 2010, passando pela 
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participação dos autores da pesquisa na Formação de Formadores em intercompreensão da 

Plataforma Galapro, como formandos e, posteriormente, formadores até a sessão de 2012, 

além de projeto político-pedagógico apresentado à Secretaria Municipal de Educação da 

Cidade de Natal aprovando à entrada de disciplina com carga horária mínima semestral de 20 

aulas em caráter de experimento. 

No contexto dessa intervenção está a participação dos alunos, principalmente com 

atividades intensas de leitura e por meio do caderno de atividades de intercompreensão de 

línguas românicas com textos em espanhol, francês, italiano, seguindo os gêneros 

apresentados no livro adotado pelo professor de português, o que permitiu a geração de dados 

por meio de observação participante, questionários, anotações, aulas de campo, videoaulas, 

filmagens e atividades escritas. 

Em nosso estudo, esse tipo de metodologia proporcionou também a possibilidade de 

intercâmbio virtual entre alunos brasileiros e a cultura de outros países de línguas de origem 

românica, como com a utilização de plataformas de aprendizagem na internet. A ação foi 

norteada inicialmente por possibilidades de interpretação, dentro da universidade, entre 

pesquisador, orientador e outros professores quanto ao problema do alto grau de 

analfabetismo funcional entre adolescentes e jovens; foi conduzida dentro da sala de aula pelo 

professor de língua materna, pesquisador, orientador da pesquisa e professores de LE durante 

um semestre com o objetivo de investigar um determinado contexto no qual a situação 

caracterizou-se ou materializou-se; mudanças no processo de ensino e aprendizagem foram 

colocadas em prática; resultados dessa nova estratégia foram avaliados com reflexões, 

interpretações e análises de dados gerados durante todo o processo. 

 

 

3.2.1 Caderno de atividades de Intercompreensão de Línguas Românicas 

 

 

O caderno de Intercompreensão de Línguas Românicas, principal fonte da geração de 

dados, não foi concebido de forma aleatória. A nossa primeira intenção foi a de proporcionar 

identidade própria à nova disciplina com o seu próprio caderno de atividades plurilíngues. 

Embora o uso do livro didático ou do manual de instrução seja alvo de forte conflito entre 

pesquisadores, seja em Educação seja em Letras, acreditamos que pode ser grande auxiliador 

para o professor quando não utilizado enquanto única ferramenta de trabalho. 
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Na etapa de investigação preliminar, procuramos entender as principais necessidades 

dos alunos quanto ao aprendizado de língua portuguesa. Foi possível verificar, por meio de 

anotações dos próprios alunos, os temas que gostariam de estudar e suas maiores aspirações 

para essa disciplina. As necessidades partiram também de um interesse maior pela leitura 

(compreensão de textos escritos) e pela escrita (redação). Alguns assuntos apontados pelos 

alunos nortearam os tipos e gêneros textuais previamente delimitados pelo livro de língua 

portuguesa da turma.  

No geral, não foi possível fugir dos tipos textuais para que o grupo de controle 

acompanhasse o que as turmas experimentais estariam estudando no mesmo período, o que 

poderia colocar em dúvida a equiparação do grau de dificuldade do conteúdo de português 

ministrado para as três turmas. Com uma aula a menos de português por semana, as turmas 

experimentais estudavam apenas a compreensão de textos escritos em francês, em espanhol 

e/ou em italiano, enquanto o grupo de controle dispunha de cinco aulas semanais com todas as 

nuances exigidas para a compreensão de textos apenas em português, observando inclusive 

normas gramaticais próprias desse idioma e produção textual em língua materna. 

Embora o caderno de ILR estivesse pronto, como em qualquer disciplina, outros 

textos e tipos de materiais foram utilizados em sala de aula de acordo com as necessidades 

que foram surgindo. A confecção do caderno de atividades foi então ganhando forma e 

conteúdo, além de semelhança estrutural com o livro didático de língua portuguesa de 

Marchetti et al (2009). 

Na tentativa de compreender o desenvolvimento de material didático ideal, Vian Jr 

(1999) sugere algumas possibilidades, uma vez que o desenvolvimento de apenas uma 

habilidade leva ao desenvolvimento de material que atenda principalmente a essa necessidade 

do aprendiz, considerando seus objetivos específicos e procurando definir as áreas conforme 

essas metas. Nesse caso, três referências foram de significativa importância para este trabalho: 

Hutchinson e Waters (1987), Cunningsworth (1995) e Jordan (1997), com base nos quais 

procuramos adequar a disciplina dentro das limitações impostas por razões do próprio sistema 

educacional, da escola, e até mesmo do livro didático de português, sendo este escolhido pelos 

próprios professores da disciplina e adotado na escola. Esses autores discorrem sobre a 

escolha dos materiais e a sua avaliação. 

Jordan (1997), por exemplo, apresenta um tipo de checklist para avaliarmos um bom 

material. Fatores como a razão pela qual foi elaborado, quem vai utilizá-lo, a atenção à sua 

parte gráfica, o material utilizado na sua confecção, a autenticidade, vieses culturais e custos 

são aspectos levantados pelo autor para adotarmos um livro.  
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Tentando seguir essa linha de raciocínio, esboçamos o nosso material com designer 

gráfico similar ao de português, para aproximá-los num impacto visual inicial. Além disso, 

escolhemos material para a sua confecção com qualidade superior ao do próprio manual de 

LM para valorizarmos o material didático dos alunos e facilidade em seu manuseio. Quanto 

aos textos, escolhemos aqueles que remetiam um pouco à cultura, identidade histórica e 

geográfica local, além do fator determinante que foi a semelhança de conteúdos entre os dois 

manuais das turmas – ILR e LM. 

Hutchinson e Waters (1987) apresentam um processo complexo, mas simplificado e 

de fácil entendimento, de como avaliarmos bons materiais para o uso com fins específicos. 

Por meio desse entendimento, definimos critérios como o que seria mais importante no livro, 

passando por análises subjetivas e objetivas: (i) quem utilizaria o material (idade, sexo, ano 

escolar etc.); (ii) qual o objetivo (compreensão de textos escritos em línguas românicas, no 

caso do nosso caderno de atividades); (iii) conteúdos (linguagem, estrutura, áreas, tarefas, 

textos com imagens, cartas, diálogos, diagramas, desenhos etc.) e como eles estariam 

organizados no curso; e (iv) a metodologia (em nosso caso, a abordagem plurilíngue, 

especificamente com a intercompreensão, tarefas e exercícios e as atitudes, técnicas e 

avaliação do uso do material por pesquisador e alunos, além da necessidade de flexibilidade 

do material). Quanto a esse último aspecto, procuramos avaliar alguns manuais existentes 

para o uso da IC na direção LM → LE a fim de fazermos o percurso inverso. “Se 

eventualmente decidir escrever o próprio material, a avaliação de materiais existentes pode 

prover boa fonte de ideias [...] e técnicas.” 
31

 (HUTCHINSON; WATERS, 1987, p. 105, 

tradução nossa). 

Com o suporte de outra pequena checklist apresentada/baseada em Cunningsworth 

(1995), decidimos avaliar o nosso próprio material observando rapidamente os objetivos, o 

design e a organização, a linguagem dos conteúdos, as tarefas, os tópicos e teorias e a 

comparação desse material com o livro didático de português da escola, tentando seguir os 

critérios apontados pelos quatro autores citados, complementado pelos elementos advindos 

das aulas no curso de pós-graduação.  

Quanto ao caderno de atividades, é composto por 41 páginas ilustradas contendo 

questionário biográfico para a análise prévia da tipologia da pesquisa adotada, conteúdo 

didático de compreensão de textos idêntico ao dos dois últimos bimestres selecionados para o 

ano letivo de 2011, no manual de português, adaptados às necessidades específicas do projeto 

                                                           
31

 “Even if you eventually decide to write your own materials, the evaluation of existing materials can provide a 

good source of ideas [...] and techniques”. 
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de pesquisa sob uma abordagem plurilíngue com técnicas de intercompreensão em três 

línguas românicas: espanhol, italiano e francês, além de carta de apresentação e 

responsabilidade. Esse caderno de atividades de ILR (GOMES-SOUZA, ALAS-MARTINS, 

2011) encontra-se catalogado na Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas, Letras e 

Artes (CCHLA), da UFRN, datado de 2011. 

 

 

3.2.2 Da investigação preliminar 

 

 

A fase preliminar subdivide-se em três etapas: revisão bibliográfica, observação em 

sala de aula e levantamento das necessidades. A revisão da literatura e a observação em sala 

de aula aconteceram de maneira simultânea. O levantamento das expectativas dos alunos e do 

próprio desenho da pesquisa apareceu após vários encontros com os alunos e a direção da 

escola. A partir desses primeiros encontros, notamos a apatia dos alunos para a realização de 

tarefas mais pela falta de motivação, reflexo do tipo tradicional de aula passiva. 

Partindo desse princípio, em um primeiro momento, começamos pela sensibilização 

das turmas por meio de vídeos em francês, italiano e espanhol. Essa sensibilização foi 

precedida por diagnóstico sociocultural com todos os alunos para uma investigação da 

participação ou não em experiências semelhantes, representações e crenças quanto ao 

problema em destaque, rendimento escolar, possíveis soluções, dentre inúmeras perguntas, 

por meio de questionário biográfico que nos proporcionou explorar melhor os problemas dos 

potenciais interessados, os próprios alunos.  

Com a identificação do problema da baixa competência em compreensão de textos 

em LM nessas turmas, a teoria entrou já no plano de organização prática da pesquisa para a 

geração de ideias e diretrizes, pois não bastaria o nosso conhecimento e a evidência 

sabidamente conhecida do problema até mesmo pelos próprios participantes para uma 

identificação mais concreta entre o caminho a ser percorrido, o qual seria do problema às 

possíveis soluções. 
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3.2.3 Diretrizes da pesquisa 

 

 

O segundo passo consistiu na discussão quanto às diretrizes de intervenção. Essas 

hipóteses não foram simplesmente definidas como suposição, por isso pretendemos chamar de 

diretrizes que nortearam a ação por meio de um plano normativo que a orientou com base em 

aspectos estratégicos e táticos, tentando alcançar objetivos mais eficientes entre duas 

diretrizes excludentes: (i) há interferência significativa na compreensão de textos em 

português e como acontece; ou (ii) não há interferência na compreensão de textos em 

português.  

Esse esquema pode ser explicitamente entendido em trabalhos com a metodologia de 

pesquisa-ação como em Humbert e Merlo (1978) nos quais as diretrizes do “objeto-problema” 

dependem de possibilidades de comprovação e pertinência com relação à ação. Para tal, 

utilizamos continuamente o caderno de atividades e os resultados de avaliações da disciplina 

de português como indicadores de elementos que puderam ser observados e mensurados em 

função de sua capacidade de verificação. O português, no material de ILR, serviu para a 

caracterização da LM enquanto língua românica assim como as demais. Os alunos dos três 

grupos continuaram com as aulas regulares de língua portuguesa, no mesmo turno, com a 

mesma professora e conteúdos idênticos para o nível escolar.  

Em relação às diretrizes, ficaram bem delineadas após aprofundamento no 

questionário respondido pelos alunos. E a hipótese da desmotivação causada por certa 

passividade dos alunos frente às aulas tradicionais apareceu como ponto de partida para um 

plano de ação com o objetivo de modificar aos poucos esse tipo de intervenção fazendo, para 

tanto, uso de técnicas de IC com a introdução da nova disciplina na matriz curricular da 

escola.  

 

 

3.2.4 Intervenção 

 

 

A fase de intervenção ocorreu de maneira mais efetiva entre os meses de agosto e 

dezembro de 2011, cumprindo a carga horária estabelecida para a disciplina pelo projeto 

político-pedagógico do município com o desenvolvimento das atividades já mencionadas.  



77 
 

Escolhemos a posição de valorização de critérios de representatividade qualitativa 

por amostragem quantitativa estaticamente controlada. Isso significa dizer que optamos por 

trabalhar um grupo menor de participantes selecionados intencionalmente em função da sua 

representatividade em relação ao assunto pelo conjunto de características e parâmetros 

observados na investigação preliminar. Nessa perspectiva, a importância social desse grupo 

seria mais representativa do que seu peso numérico no conjunto geral da população, em uma 

tentativa de se chegar a uma representação de ordem cognitiva, sociológica e politicamente 

fundamentada. Partimos, assim, dos seguintes critérios de escolha: (i) crianças na idade 

escolar representadas na estatística geral da população brasileira; (ii) meio socioeconômico-

cultural característico da representatividade de uma população maior com as mesmas 

características e (iii) peso significativo com relação à frequência observacional da observância 

de possível caracterização do analfabetismo funcional. 

Um dado que ratifica a pesquisa-ação neste trabalho recai sobre a concordância da 

escola e do grupo de controle em aceitar a não participação de uma turma com a experiência 

de intercompreensão. Esse ponto merece destaque porque a pesquisa poderia ser 

descaracterizada caso não houvesse essa concessão, haja vista que uma de suas características 

é a de melhorar o desempenho de todos os participantes. Por conseguinte, o grupo de controle 

foi participante, mas não ativo, servindo apenas para validar a questão quantitativa da 

pesquisa, o seu caráter descritivo. 

 

 

3.2.5 Divulgação de resultados 

 

 

Em nossa pesquisa-ação, o processo de investigação, desde a abordagem preliminar 

até a intervenção principal para a geração de dados, está associado à capacidade de 

aprendizagem do aluno. Já a fase final da pesquisa, a etapa de divulgação de resultados, tem 

papel importante, segundo Nunan (1992), pois envolve ações investigativas ainda planejadas 

para mensurar a “continuidade” da aprendizagem após a intervenção com outros métodos (em 

nosso caso, aulas de campo na UFRN, teatro, cinema, com intensificação para a esfera de 

observação de diferentes aspectos culturais) na busca da motivação dos alunos para essa 

continuidade no processo de (re) aprendizagem da compreensão de um texto escrito em sua 

própria língua. Por fim, essa produção e circulação de informações e observação de atividades 



78 
 

do cotidiano dos alunos foram apresentadas na escola pesquisada, na UFRN e em diversos 

eventos
32

, durante o projeto. 

De modo geral, é a fase de fechamento da pesquisa-ação que, segundo Jobim Filho 

(1979), pressupõe a etapa de colaboração participativa entre pesquisadores e participantes do 

meio observado na busca de soluções apropriadas. Nossa investigação apresenta resultados 

que oferecem novos ensinamentos, os quais foram facilitados pelas contribuições de outros 

pesquisadores em grupos de estudos e na divulgação do material, principalmente para a etapa 

de análise qualitativa. 

 

 

3.2.6 Acompanhamento: a ação contínua 

 

 

O caráter cíclico da pesquisa-ação proporciona um processo já fora da grande fase de 

intervenção em que os resultados finais são utilizados para aprimorar resultados de fases 

anteriores. Embora o fechamento esteja ocorrendo, a ação continua na medida em que 

pequenos aprimoramentos ou ajustes são realizados com as turmas. Trata-se do contato final 

com os grupos e o pesquisador passa a deter-se na análise dos resultados e no 

aperfeiçoamento do seu trabalho. 

Nesse ínterim, todos os subsídios provenientes desse tipo de pesquisa começam a ser 

analisados para confirmar (ou refutar) as questões que nortearam toda a pesquisa. O intuito 

principal é o de melhorar a problemática com a tomada de decisões que partem dos resultados 

encontrados. A solução de problemas deve começar a aparecer e, mesmo que em caráter por 

vezes provisório e não generalizado, a análise dos dados leva às resoluções imediatas que, 

considerando as limitações atuais das teorias sobre educação, não podem aguardar por 

soluções teóricas. 

 

                                                           
32

 62ª Reunião Anual da SBPC (Natal/Brasil);  

XVII Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura – CIENTEC (Natal/Brasil);  

Seminário de ILR da Escola Municipal Terezinha Paulino (Natal/Brasil);  

Colloque Pluri-L 2012: Vers Le Plurilinguisme? 20 ans après (Angers/França);  

II Simpósio Internacional de Ensino de Língua Portuguesa – SIELP (Uberlândia/Brasil);  

Colloque Intercompréhension: Compétences Plurielles, Corpus, Intégration (Grenoble/França);  

IV Congresso Internacional EDILIC (Aveiro/Portugal);  

XVIII Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura – CIENTEC (Natal/Brasil);  

VIII Bate-Papo – Departamento de Letras/UFRN (Natal/Brasil);  

III Congresso Ibero-Americano de Política e Administração da Educação (Zaragoza/Espanha); 

Colóquio Internacional de Intercompreensão de Línguas Românicas (Natal/Brasil).  
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3.3. CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 

Uma questão relevante, sobre a educação brasileira, diz respeito à qualidade do 

conhecimento adquirido pelos estudantes dos ensinos fundamental e médio. Implantado e 

desenvolvido pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – 

IDEB é um indicador resultante da combinação do desempenho médio (Prova Brasil e 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB) dos estudantes em exames 

padronizados ao final de determinada etapa do ensino fundamental (5º ano ou 9º ano) e o 3º 

ano do ensino médio, com a taxa média de aprovação dos estudantes da correspondente etapa 

de ensino (fluxo apurado pelo Censo Escolar). O IDEB estipula metas para serem alcançadas 

até 2021, em torno da nota 6,0 – nível comparável ao dos países desenvolvidos (IBGE, 2010). 

 

 

3.3.1 A escola 

 

 

Como parte da justificativa da nossa pesquisa, optamos pela escolha da Escola 

Municipal Profa. Terezinha Paulino de Lima situada à zona norte do município de Natal para 

a fase de intervenção. O bairro Nossa Senhora da Apresentação, onde a escola está localizada, 

apresenta elevadas taxas de violência, pobreza e falta de infraestrutura básica em saneamento 

básico e saúde, mobilidade urbana e facilidade de acesso, até mesmo por se encontrar no 

limite mais ao norte do nosso município, fazendo divisa direta com os municípios de São 

Gonçalo do Amarante e Extremoz. Desse modo, muitos daqueles alunos da escola residem 

nesses municípios limítrofes da região metropolitana da capital. 

Outro ponto negativo que representava diretamente o baixo rendimento escolar dos 

alunos especificamente nessa escola era o seu índice do IDEB
33

 do ano de 2009, apresentado 

na mesma pesquisa de dados domiciliares do IBGE de 2010 que observou o alto índice de 

analfabetismo funcional. 

                                                           
33

 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Foi criado no ano de 2005 pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para medir a qualidade de ensino da educação básica 

brasileira. Um dado curioso que não fez parte do nosso objetivo de pesquisa, mas que não pôde deixar de ser 

notado é que o IDEB foi avaliado com os alunos do 9º da escola logo após a intervenção da ILR (2011) e 

apontou um salto (quase dez posições) significativo da escola no ranking municipal, levando-a para as primeiras 

posições. 
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Em contrapartida aos dois fatores negativos aqui descritos, a escola dispõe de boa 

infraestrutura quanto a materiais e bons profissionais, componentes fundamentais para a 

realização plena da pesquisa. 

 

 

3.3.2 Perfil dos participantes 

 

 

A pesquisa foi direcionada inicialmente por meio de um inventário para 

identificarmos quem são esses sujeitos a fim de integrar, na análise, a sua pertença bem como 

a participação social e cultural. Procurando reunir um número significativo de informações 

sobre o grupo de estudantes em foco (60 alunos do grupo experimental e 35 alunos no grupo 

de controle), realizamos um levantamento junto às fontes escolares disponíveis, como ficha de 

matrícula e diários de classe, para identificação pessoal e escolar dos participantes que 

representarão os sujeitos da nossa pesquisa. Toda essa investigação só foi possível mediante 

autorização da direção da escola com solicitação prévia por meio de carta – o documento faz 

parte do caderno de atividades de ILR. 

Objetivando enriquecer essa identificação, acrescentamos um conjunto de questões 

complementares que foi respondido pelos alunos divididos em grupo de controle e grupo 

experimental. Trata-se da fase inicial da pesquisa que será detalhada mais adiante. Em relação 

à construção de um corpus, reúne atributos conhecidos e até desconhecidos, contendo os 

traços necessários para uma determinada caracterização e/ou tematização no tempo e no 

espaço. Por meio de gráficos, faremos breve análise e comparações entre os grupos de alunos 

participantes na pesquisa no próximo capítulo.  

 

 

3.3.3 Análise dos dados da pesquisa 

 

 

As análises dos componentes quantitativos e qualitativos, embora estando esses 

intrinsecamente relacionados na pesquisa mista, serão realizadas em capítulos distintos para 

um melhor entendimento de análise própria de números, percentagens e de leitura específica 
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quanto às possibilidades de informações descritivas e/ou explicativas geradas pelo caderno de 

atividades de ILR, ou evidenciadas in loco em sala de aula. 

Para a parte quantitativa dos dados foram realizados testes estatísticos (paramétrico e 

não paramétrico) por profissional da área, no Departamento de Estatística da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Todas as médias do período de geração de dados da pesquisa 

foram enviadas de maneira que o estatístico não pudesse distinguir o grupo de controle do 

grupo experimental. As médias bimestrais e semestrais foram enviadas em arquivos próprios 

do sistema de médias das escolas onde a disciplina foi aplicada. As tabelas e gráficos foram 

geradas pelo referido departamento e o resultado foi apresentado pelo estatístico ao 

pesquisador, orientador e a membro da banca de qualificação. 

Após a primeira análise (quantitativa), e com o entendimento da direção pela qual se 

apresentava o resultado desses dados, foi realizada a leitura de informações dos cadernos de 

atividades e anotações realizadas in loco ou subtraídas de vídeos das aulas. Esses novos dados 

foram confrontados com o referencial teórico para se chegar às sugestões apresentadas como 

resultado final do estudo. Esses resultados compreendem, além das considerações finais, os 

próximos capítulos do nosso texto. 
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CAPÍTULO IV 

 

“A Estatística está interessada nos métodos científicos para (...) apresentação e 

análise de dados bem como na obtenção de conclusões válidas e na 

 tomada de decisões razoáveis baseadas em tais análises”. 

Ralph Spiegel 

 

 

4 ANÁLISES E RESULTADOS DO COMPONENTE QUANTITATIVO 

 

 

Os primeiros passos para a análise do componente qualitativo (capítulo V) da nossa 

pesquisa dependem do processamento da análise preliminar e traço descritivo desta pesquisa 

exploratória, o que será apresentado nas análises dos componentes quantitativos neste 

capítulo. 

 

 

4.1. ANÁLISE DO PERFIL DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

Os primeiros gráficos da investigação prévia direta representam as respostas dos 

próprios alunos pesquisados por meio de questionário biográfico
34

 aplicado para que 

tivéssemos dados gerados pelo corpus e pudéssemos confrontá-los com documentos da escola 

que demonstraram a melhor preparação dos alunos do grupo de controle em relação aos 

alunos do grupo experimental. 

 

 

4.1.1 Idade e gênero dos participantes dos grupos experimental e de controle 

 

 

Nos dois primeiros gráficos, podemos destacar a faixa etária dos grupos experimental 

e de controle: 

                                                           
34

 Caderno de Atividades de ILR, p. 6-7. (Apêndice A). 
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Gráfico 1: idade e gênero dos participantes do grupo experimental 

 
Fonte: caderno de Atividades de ILR, p. 6-7. Questionário biográfico. (Apêndice A) 

 

 

 

Gráfico 2: idade e gênero dos participantes do grupo de controle 

 
Fonte: caderno de Atividades de ILR, p. 6-7. Questionário biográfico. (Apêndice A) 

 

Desse modo, constatamos que os participantes encontram-se em idade acima de 13 

anos, visto que, respectivamente 78,33% e 90,48% dos participantes dos grupos experimental 

e de controle estão nessa faixa, sendo que quase a sua totalidade, de ambos os sexos, tem 

idade de 14 anos.  

Os dados servem para confirmar que a pesquisa foi realizada dentro da faixa etária de 

jovens com até 15 anos de idade, a mesma faixa etária apontada pela pesquisa do IBGE 

(2010) na qual estão as pessoas consideradas analfabetas funcionais, sendo uma parcela 

significativa da população brasileira e, principalmente da região nordeste, problemática que 

justificou a nossa pesquisa. 
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4.1.2 Trajetória escolar dos grupos experimental e de controle 

 

 

Ao pesquisarmos sobre a trajetória escolar, os dados revelaram as causas da 

permanência do aluno na escola bem como os fatores que podiam atrapalhar no tempo escolar 

desejado, ou seja, aquele sem repetência, sem abandono ou evasão.  

 

Gráfico 3: trajetória escolar do grupo experimental

 
Fonte: caderno de Atividades de ILR, p. 6-7. Questionário biográfico. (Apêndice A) 

 

 

Gráfico 4: trajetória escolar do grupo de controle 

 
Fonte: caderno de Atividades de ILR, p. 6-7. Questionário biográfico. (Apêndice A) 

 

Embora não tenhamos observado o abandono no grupo experimental, 3,33% dos 

alunos são repetentes do 9º ano, 35% deles já repetiram alguma série e 8,33% trabalha. Esse 

último dado aponta para outro problema que também interfere diretamente na educação dos 

jovens: o trabalho infantil.  
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O grupo de controle, nesse mesmo aspecto, demonstrou que a fragilidade do grupo 

experimental era maior, haja vista que no grupo de controle observamos que não há alunos 

repetentes ou que trabalhem; quanto ao número de repetentes em outras séries é menos da 

metade que os do grupo experimental (14,29%), e o abandono é praticamente nulo, pois 

apenas um aluno não deixou a escola por motivo que não fosse de doença. 

 

 

4.1.3 Interesses gerais dos grupos experimentais e de controle quanto aos estudos 

 

 

Os interesses gerais quanto aos estudos, ou seja, gostar de estudar, da escola e, 

particularmente, de escrever e de ler, que é o centro da compreensão textual de uma língua, 

além de traço identificatório importante, está diretamente relacionado com a trajetória escolar 

do aluno. Vejamos algumas particularidades do grupo experimental. 

 

Gráfico 5: interesses gerais do grupo experimental quanto aos estudos 

 
Fonte: caderno de Atividades de ILR, p. 6-7. Questionário biográfico. (Apêndice A) 
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Gráfico 6: interesses gerais do grupo de controle quanto aos estudos 

 
Fonte: caderno de Atividades de ILR, p. 6-7. Questionário biográfico. (Apêndice A) 

 

O percentual de 18,33% aponta para aqueles alunos que afirmaram não gostar de 

escrever; 15% não gostam de ler ou mesmo de estudar; 6,67% não gostam da escola. 

Comparado com o grupo de controle, mais uma vez verificamos maior fragilidade entre os 

alunos que participam ativamente da pesquisa, haja vista que 100% dos alunos que 

representam os resultados do experimento gostam de estudar, gostam da escola e 90,48% 

deles gostam de ler.  

O único traço superior nesse ponto da investigação prévia direta (realizada com os 

alunos) é uma diferença de pouco mais de 10% quando o assunto é a escrita. 

 

 

4.1.4. Interesses específicos dos grupos experimental e de controle quanto aos estudos 

 

 

Neste tópico, é possível observarmos especificamente o que os alunos gostam de 

aprender na escola, e a ideia que eles têm sobre a língua portuguesa. Essa geração se fez 

necessária porque apenas as notas dos alunos não nos dariam pistas exatas sobre suas 

preferências. Um aluno pode não gostar de certa disciplina, mas tirar notas boas, pois é fácil 

para ele.  

Além disso, quando da comparação entre as turmas, observamos detalhes 

interessantes. O primeiro deles é que, em ambos os casos, a maioria dos alunos acha difícil 

aprender a língua portuguesa, 61,67% para o grupo experimental e 61,90% para o grupo de 

controle. Nesse aspecto em particular, a gramática e o constante estudo de regras foram 

apontados como principais fatores desmotivadores. E há outra particularidade: a disciplina de 
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Português somente aparece entre as favoritas do grupo experimental. Não analisamos esse 

último fato em particular, contudo, parece evidente que se o aluno já demonstra interesse em 

Português, fica mais fácil trabalhar essa disciplina em sala de aula. 

 

 

Gráfico 7: interesses específicos do grupo experimental quanto aos estudos 

 
Fonte: caderno de Atividades de ILR, p. 6-7. Questionário biográfico. (Apêndice A) 

 

 

Gráfico 8: interesses específicos do grupo de controle quanto aos estudos 

 
Fonte: caderno de Atividades de ILR, p. 6-7. Questionário biográfico. (Apêndice A) 

 

O segundo ponto que nos parece interessante é o grau de interesse pelo inglês, sendo 

a disciplina favorita do grupo experimental, 25%, o que pressupõe um interesse geral pelo 

aprendizado de línguas. No grupo de controle, apenas a disciplina de ciências se sobressai, 

haja vista que a preferência pelas demais torna os índices bem próximos uns dos outros. Nesse 

instante, observamos a necessidade em abrir um tópico específico na pesquisa quanto à 

relação entre o inglês e as línguas românicas. 
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4.1.5 Interesses dos grupos experimental e de controle quanto à IC e à LE 

 

 

Os dados deste tópico merecem uma observação especial. Fazemos, aqui, a ponte 

entre o pré-conhecimento de outras línguas, que não apenas o português e o inglês, pois essa 

última já está consolidada na matriz curricular como disciplina obrigatória e é admirada 

principalmente pelos alunos do grupo experimental, como observado no tópico anterior 

(gráfico 07 – 25% dos alunos têm interesse na disciplina de inglês). 

Destacamos que, embora na legenda do gráfico apareça a sigla IC, os alunos não 

sabiam, até então, do que se tratava o projeto, como e qual seria a participação deles etc. A 

pergunta correspondente à legenda foi a seguinte: “Você gostaria que a sua escola adotasse 

alguma disciplina que apresentasse um pouco da cultura, da história, da língua de outros 

países para que você pudesse conhecer um pouco mais sobre eles, ou até mesmo conseguir 

aprender um pouco dessa (s) nova (s) língua (s), para utilizá-las, por exemplo, como 

ferramenta de leitura ou comunicação pela internet com pessoas de outros países?”. Esse é 

ponto importante para a intercompreensão, mas, nesse momento da pesquisa, não foi 

explicitado o conceito para os participantes. 

 Por meio desses dados, quanto às línguas estrangeiras modernas, observamos 

elementos-chave para tentarmos mensurar o grau de conhecimento dos alunos em línguas. 

Nesse caso, foi essencial trabalharmos com jovens com o mínimo de contato possível com 

uma LE, pois se assim não o fosse, boa parte da nossa tese poderia estar comprometida pelo 

conhecimento e identificação prévia por parte dos alunos desse campo linguístico, o que teria 

facilitado o acompanhamento da nova disciplina e, talvez, não direcionasse aos resultados 

obtidos após as análises quantitativas e qualitativas, o resultado final. Vejamos o primeiro 

gráfico, quanto aos grupos experimentais. 
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Gráfico 9: interesses do grupo experimental quanto à IC e à LE 

 
Fonte: caderno de Atividades de ILR, p. 6-7. Questionário biográfico. (Apêndice A) 

 

A leitura do Gráfico 09 indica que não há, por parte desse grupo, forte evidência de 

aprendizagem prévia de línguas estrangeiras, o que já era esperado principalmente por fatores 

socioeconômicos observados nos documentos cedidos pela escola.  

A constatação esperada e que se confirmou, mesmo que em pequeno número de 

participantes, foi a de contato com outros idiomas – dentre eles, foram citados o italiano e o 

espanhol; o que pode se dever ao fato de, nas últimas décadas, a cidade de Natal ter recebido 

milhares de turistas oriundos de vários países, com seu auge em 2005
35

, além de investidores 

estrangeiros em massa, consolidando-se como grande polo turístico internacional, sendo o 

Estado do Rio Grande do Norte um dos que mais recebem investimentos de pessoas físicas de 

outros países
36

. A esse respeito, todos os contatos dos alunos se deram por meio de parceiros 

estrangeiros de parentes próximos, mas por período de tempo irrelevante.  

Quanto aos demais dados, o percentual de 91,67% dos alunos aponta para uma falta 

de estudo sistemático, instrucional, de uma LE, além do inglês, que é disciplina obrigatória na 

escola regular, embora 98,33% tenham afirmado que gostariam de aprender outras línguas e 

95% acharam interessante a ideia da IC como disciplina permanente em sua escola. Para o 

grupo de controle, chama-nos a atenção o fato de que 100% dos participantes acharam 

interessante a ideia da disciplina de IC na sua escola. 

 

 

 

 

                                                           
35

 Movimento Operacional Acumulado da REDE INFRAERO – Aeroporto Augusto Severo (embarques e 

desembarques internacionais de Janeiro a Dezembro de 2005). 
36

 Dados do primeiro semestre de 2012. Disponível em: http://tribunadonorte.com.br/news.php?not_id=229516. 
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Gráfico 10: interesses do grupo de controle quanto à IC e à LE  

 
Fonte: caderno de Atividades de ILR, p. 6-7. Questionário biográfico. (Apêndice A) 

 

Os dados dessa última amostra são irrelevantes para a pesquisa, haja vista a não 

participação do grupo de controle como turma experimental. Servem, principalmente, para 

observarmos o interesse por outras línguas, assim como os demais alunos pesquisados. 

 

 

4.2. EFEITOS DA ILR NAS MÉDIAS DOS ALUNOS EM LÍNGUA PORTUGUESA  

 

 

Buscamos, de início, responder à primeira questão da pesquisa: de que modo a 

inserção da ILR, objeto principal deste estudo, afeta a compreensão de textos escritos em 

português? Assim, logo após a fase de acompanhamento, pudemos observar efeitos 

macroquantitativos que nos deram um retorno da informação quanto aos resultados que foram 

surgindo.  

O retorno é importante dentro da pesquisa-ação para estender, compartilhar e 

fortalecer o conhecimento, mas sugere todo um trabalho de investigação e de interpretação, 

principalmente qualitativa, fazendo, assim, uma análise de transferência ou compreensão das 

estratégias utilizadas pelos alunos, dentro da problemática adotada, de acordo com os 

elementos e a discussão sobre possíveis soluções. 

Curiosamente, em princípio, causou estranheza nos alunos a descoberta das línguas 

românicas e a identificação de cada uma delas por meio de enunciados e textos que estavam 

escritos, isso se deve ao fato de nunca haverem sido confrontados com exercícios 

semelhantes. Contudo, logo após as primeiras aulas, essas línguas não suscitaram mais 

dificuldades ao grupo de alunos pesquisados.  
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Quanto à opinião dos alunos em relação ao caderno de atividades, sua semelhança 

com o livro didático de português e seu conteúdo programático foram os fatores que tiveram 

relevância para proporcionar um maior contato com o trabalho a ser realizado. A primeira 

sequência de atividades teve início por meio de sensibilização oral com vídeos em todas as 

línguas do projeto e foi seguida por diagnóstico das representações socioculturais dos sujeitos 

com os primeiros contatos com material estrangeiro nesses idiomas, para a maioria do corpus, 

materiais autênticos, organizados pelo pesquisador, o que se demonstrou como elementos que 

estimularam a participação e realização das atividades com grande entusiasmo. 

 

 

4.2.1 Amostras quantitativas: interferências após a intervenção 

 

 

Para verificarmos objetivamente os efeitos da inserção da ILR no rendimento dos 

alunos, utilizamos, em um primeiro momento, o teste de Kruskal-Wallis
37

 que é o análogo ao 

teste “F” utilizado no teste paramétrico ANOVA
38

. Enquanto a análise de variância dos testes 

paramétricos depende da hipótese de que todas as populações em confronto são independentes 

e normalmente distribuídas, esse método não paramétrico não coloca nenhuma restrição sobre 

a comparação. Ele mede a diferença de escores entre os grupos para ver se o grau de 

significância é relevante. Na tabela 2, verificamos o nível de significância entre as turmas, na 

qual a TURMA1 representa o grupo de controle e as TURMAS 2 e 3, o grupo experimental. 

O dado é representado, de forma geral, pelo valor de p, que é de 0,64 entre as turmas. 

 

Tabela 1: teste não paramétrico de Kruskal-Wallis (nível de significância de 5%) 

p = ,6458 (p é valor do resultado estatístico da comparação de escores) 

 
TURMA1 TURMA2 TURMA3 Total 

<= Median: observed 18,00000 17,00000 12,00000 47,00000 

expected 16,50000 16,50000 14,00000 
 

obs.-exp. 1,50000 0,50000 -2,00000 
 

> Median: observed 15,00000 16,00000 16,00000 47,00000 

expected 16,50000 16,50000 14,00000 
 

obs.-exp. -1,50000 -0,50000 2,00000 
 

Total: observed 33,00000 33,00000 28,00000 94,00000 

Fonte: dados gerados pelo Prof. Ms. Josivan Ribeiro Justino/UFRN 

                                                           
37 Prof. Ms. Josivan Ribeiro Justino – Departamento de Estatística da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Teste realizado em 06 de junho de 2012. 
38

 Análise de Variância no tópico 4.3. 
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Em uma análise da tabela, depreende-se que apenas com o valor de p não é possível 

afirmar efetivamente que o grupo experimental obteve efeito positivo com a inserção da ILR. 

Esse valor (p=.6458) pode gerar duas interpretações iniciais: (i) que a IC não fez com que os 

alunos do grupo experimental aprendessem mais (português) que o grupo de controle; e (ii) 

que a IC não fez com que o primeiro grupo ficasse em déficit em relação ao segundo grupo.   

Para mais detalhes sobre as turmas, os Gráficos 11 e 12 apresentam uma visão geral 

das populações em confronto e o rendimento de cada uma delas. Vale ressaltar que a linha 

central aponta para a média das turmas. Quanto ao centro dos gráficos para cada turma, não 

mostra diferenças significativas entre as médias, o que comprova que mesmo com uma aula a 

mais de LM por semana durante todo um semestre, a turma 01, que representa o grupo de 

controle, não obteve resultados muito superiores às demais turmas, experimentais. Contudo, 

verificando se pelo menos uma das turmas experimentais apresentava diferença de rendimento 

significativa nas notas dos alunos em português ao final do ano de 2011, percebemos que a 

Turma C (3) apresentou médias superiores à Turma B (2) e que obteve menos variância com o 

mesmo padrão da Turma A, ou grupo de controle (1). 

 

 

Gráfico 11: variabilidade de notas 

Boxplot by Group
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Fonte: dados gerados pelo Prof. Ms. Josivan Ribeiro Justino/UFRN 
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Gráfico 12: variabilidade de notas 

Boxplot by Group

Variable: NOTAS
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Fonte: dados gerados pelo Prof. Ms. Josivan Ribeiro Justino/UFRN 

 

 

4.2.2 Equilíbrio no rendimento das turmas: gráficos comparativos 

 

 

O Gráfico 13 apresenta uma visão geral das médias semestrais das turmas, o que 

deixa mais evidente o equilíbrio entre o grupo de controle e as turmas que receberam a 

intervenção da intercompreensão. Entendendo-se que M1 e M2 correspondem à média do 

primeiro e segundo semestres e TA, TB, TC correspondem à identificação das turmas da 

pesquisa. 

 

Gráfico 13: médias semestrais 

 
Fonte: dados gerados pelo Prof. Ms. Josivan Ribeiro Justino/UFRN 
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Nesse sentido, o gráfico 13 mostra que não houve diferenças significativas entre as 

turmas, seja com as notas bimestrais seja com as semestrais, o que ainda não pode validar a 

eficácia da inserção da disciplina de ILR no desempenho das turmas B e C apenas pela média, 

período preliminar e de intervenção. Apesar das diferenças no aproveitamento da disciplina 

nas turmas por bimestre – a aplicação do método surtiu efeito mais relevante na turma C 

(média 7,24), que teve um desempenho uniforme como a turma A (média 7,39) – quando se 

observa o rendimento bimestral, essas diferenças desaparecem, tornando os resultados 

semelhantes.  

 

 

4.2.3 Amostragem quantitativa de desempenho para cada turma por bimestre 

 

 

Para uma visualização detalhada do desempenho das turmas após a intervenção com 

a inserção da ILR, apresentamos três gráficos comparativos com a variabilidade de 

diminuição de notas abaixo da média, por bimestre, os quais definiram o Gráfico 13 com o 

resultado final. Os gráficos apresentam a progressão decrescente do 1º ao 4º bimestre quanto 

ao número de alunos que estavam com a nota em português abaixo da média na escola. 

Sem adentrarmos à discussão do porquê de os alunos, no geral, iniciarem o ano com 

notas mais baixas (há vários debates sobre o assunto entre os professores e teorias como uma 

das prováveis causas sendo o prolongado período de férias de verão entre os anos letivos), 

para a nossa análise, interessa apenas percebermos a evolução dos alunos ao longo do ano 

letivo que conseguem melhorar gradativamente os seus desempenhos. 

 

Gráfico 14: alunos abaixo da média, por bimestre, no grupo de controle – Turma A 

 
Fonte: dados gerados pelo Prof. Ms. Josivan Ribeiro Justino/UFRN 
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Gráfico 15: alunos abaixo da média, por bimestre, no grupo experimental – Turma B 

 
Fonte: dados gerados pelo Prof. Ms. Josivan Ribeiro Justino/UFRN 

  

 

Gráfico 16: alunos abaixo da média, por bimestre, no grupo experimental – Turma C 

 
Fonte: dados gerados pelo Prof. Ms. Josivan Ribeiro Justino/UFRN 

 

 

Com dados quanto à repetência e ao rendimento escolar cedidos pela escola, o grupo 

de controle, representado pela turma A – teoricamente menos fraca em função da triangulação 

de notas do ano anterior, o que está evidente no gráfico 04, que mostra essa turma com a 

melhor trajetória escolar –, iniciou o ano letivo com mais alunos abaixo da média (um dado 

inesperado), mas apresentou uma tendência natural de recuperação desses alunos durante os 

quatro bimestres.  

O Gráfico 13
39

 ratifica a análise prévia dos documentos apresentados pela escola 

para a escolha desse grupo (ficha de inscrição com dados de rendimentos dos alunos e opção 

                                                           
39

 Tópico 4.2.2. 
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da escola em colocar os melhores alunos nas turmas A, além de um movimento natural 

daqueles alunos que estão na mesma turma, desde as séries iniciais, e que não repetiram 

nenhum ano). Os grupos experimentais, turmas B e C, apresentaram instabilidades quanto ao 

número de alunos com notas abaixo da média antes da intervenção com a inserção da ILR, só 

apresentando uma tendência de recuperação das médias ao ponto de se equipararem com a 

turma de controle justamente no segundo semestre do ano letivo, durante a fase de 

intervenção, conforme nos mostram os gráficos 15 e 16. 

Quantitativamente, a análise desses três últimos gráficos em particular aponta para 

uma hipótese de efeito positivo na melhoria do rendimento dos alunos do grupo experimental 

para o português após a inserção curricular da disciplina de ILR em 2011.2, mas sem nos 

revelar com especificidade de qual modo pode a ILR melhorar o rendimento desses alunos. 

 

 

4.3 CONFIRMAÇÃO DO OBJETIVO E RESPOSTA À PRIMEIRA QUESTÃO DA 

PESQUISA COM O ANOVA
40

 

 

 

Embora o valor de p no teste não paramétrico de Kruskal-Wallis aponte para uma 

paridade nas turmas quanto às médias em 2011, com a variabilidade apresentando algum tipo 

de efeito quanto ao rendimento das turmas experimentais, decidimos por realizar um teste 

paramétrico após todo o período da pesquisa-ação que se estendeu com as análises 

preliminares de 2011.1 até o término do acompanhamento das turmas ao final de 2012.1 (três 

semestres de pesquisa na escola). 

Destacamos, também, que o grupo experimental teve vinte e duas aulas a menos de 

compreensão de texto em LM em comparação ao grupo de controle, em um semestre, o que 

causou, em nosso entendimento, diferença significativa entre os grupos no resultado final e 

que mesmo que tivéssemos um segundo grupo de controle com a aula de português 

substituída por outra disciplina, como matemática, por exemplo, para também controlar o 

estudo, não teria um mesmo peso pela característica particular entre disciplinas notadamente 

de aprendizagem de línguas com aquelas de conhecimentos não necessariamente linguísticos. 

                                                           
40

 O nome Análise de Variância é comumente chamado de ANOVA, do inglês – ANalysis Of VAriance. Serve 

para comparar várias médias ao mesmo tempo em três ou mais grupos e apresenta diferenças significativas entre 

pelo menos um par de médias das categorias em exposição.  
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Com todos os dados tabulados nos três semestres de investigação, intervenção e 

acompanhamento, foi solicitada nova intervenção do Departamento de Estatística
41

 da UFRN 

para a comparação da variabilidade das notas dos alunos por semestre. O método paramétrico 

ANOVA foi utilizado e revelou onde ocorreu a interferência da ILR na pesquisa. 

 

 

4.3.1 Resultados significativos no rendimento do grupo experimental 

 

 

A fim de não deixarmos dúvidas quanto aos possíveis efeitos positivos da ILR no 

grupo experimental, e após não termos respaldo exato desses efeitos apenas com o teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis que observou p-valor, as tabelas e os gráficos a seguir, com o 

teste paramétrico ANOVA, permitem conclusões mais precisas. 

Seguindo o mesmo padrão de legendas do primeiro teste, a letra “M” corresponde à 

média e a numeração com a letra “S” ao semestre de acordo com a turma e o ano letivo. 

Assim, M1s_A2011, por exemplo, corresponde à média do primeiro semestre da turma A em 

2011. 

 

Tabela 2: resultado do período da pesquisa no ano de 2011 

 1°B 2°B M1s_A2011 3°B 4°B M2s_A2011 Média 

Média 4,1 5,9 5,0 6,5 8,2 7,3 6,2 

Desvio Padrão 1,5 1,2 1,3 1,3 1,9 1,4 1,1 

Variância 2,1 1,4 1,6 1,7 3,6 1,8 1,2 

 1°B 2°B M1s_B2011 3°B 4°B M2s_B2011 Média 

Média 4,3 5,5 4,9 6,1 7,9 7,0 5,9 

Desvio Padrão 2,0 1,8 1,7 2,0 2,2 1,9 1,6 

Variância 4,0 3,3 2,7 4,1 4,8 3,6 2,6 

 1°B 2°B M1s_C2011 3°B 4°B M2s_C2011 Média 

Média 4,7 5,3 5,0 6,3 8,2 7,2 6,1 

Desvio Padrão 1,9 1,3 1,4 1,5 1,4 1,2 1,1 

Variância 3,5 1,7 2,0 2,4 1,8 1,5 1,3 

Fonte: dados gerados pelo Prof. Ms. Josivan Ribeiro Justino/UFRN 

 

 

 

                                                           
41

 Análise realizada pelo mesmo estatístico, o Prof. Ms. Josivan Ribeiro Justino – Departamento de Estatística da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Teste realizado em janeiro de 2013. 
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Quando observarmos na tabela 02 os valores do desvio padrão e variância, tendo 

como referência as notas válidas de cada turma apenas em 2011, as turmas A, B e C 

apresentaram médias muito próximas no 1º e 2º semestres. O teste de comparação de médias 

Qui-quadrado
42

 aponta que não existe diferença significante entre o rendimento das turmas. 

Observando a variância dos dados percebemos que todas elas tiveram uma melhora 

significativa no 2º semestre, em relação ao 1º semestre.  

O aspecto a ser destacado é que os resultados das turmas A e C são mais 

homogênios. Comparando as três turmas neste período (2011), não há diferença quanto ao 

rendimento, por outro lado, quanto ao aproveitamento dos conteúdos a turma C foi melhor 

que a turma B, podendo neste caso, ser comparado ao aproveitamento da turma A, devido os 

valores próximos de variância e desvio padrão. 

 

Tabela 3: resultado final da Turma A entre os anos de 2011 e 2012 

M1s_A2011 M2s_A2011 M1S_A2012  

6,15 9,35 7,85 Aluno01 

4,9 5,6 4,05 Aluno02 

5,15 7,45 5,1 Aluno03 

3,7 8 5,25 Aluno04 

7,85 8,4 6,6 Aluno05 

5,65 6,85 7,5 Aluno06 

4,6 2,6 6,8 Aluno07 

5,65 8,7 6,75 Aluno08 

6,05 8,8 6,9 Aluno09 

4,8 6,6 1,75 Aluno10 

4 6,2 6,65 Aluno11 

6,5 8,6 7,35 Aluno12 

5,6 7,4 5,35 Aluno13 

5,45 8,55 5,45 Aluno14 

3,8 7,55 7,3 Aluno15 

4,7 5,95 6,7 Aluno16 

4,35 6,95 7,2 Aluno17 

Fonte: dados gerados pelo Prof. Ms. Josivan Ribeiro Justino/UFRN 

 

 Quando observamos o grau de elevação de notas dos alunos da turma A no período 

total da pesquisa (2011-2012), obtemos o valor de 64,70588. 

 

 

                                                           
42

 É usado para comparar Frequências. 
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Tabela 4: resultado final das Turmas B e C entre os anos de 2011 e 2012 

M1s_B2011 M2s_B2011 M1S_B2012 M1s_C2011 M2s_C2011 M1S_C2012  

3,7 5,65 6,8 6,45 8,65 7 Aluno01 

5,35 7,45 6,4 4,2 6,3 6,9 Aluno02 

6,35 7,75 6,15 6,8 8,1 7,3 Aluno03 

4,45 5,3 5,65 3,05 6,8 6,3 Aluno04 

7,3 8,45 7,8 3,25 4,65 5,3 Aluno05 

2,9 7,35 5,1 4,75 5,25 3,65 Aluno06 

2,35 5,45 3,85 5,2 8,45 6,9 Aluno07 

6,05 9,2 8 4,8 5,85 5,9 Aluno08 

4,95 6,8 7,35 7,15 7,85 8,3 Aluno09 

5,4 8,95 8 5,3 7,1 6,7 Aluno10 

6,35 6,85 7,5 7,25 6,85 7,15 Aluno11 

7,7 9,02 6,75 5,75 8,35 7,3 Aluno12 

3,75 5,65 7,4 5,75 6,5 6,75 Aluno13 

4,8 8,85 7,7 6,05 8,2 8,15 Aluno14 

6,05 9,25 4,55 4,1 5,85 7,2 Aluno15 

3,1 5,15 7,6 6,3 7,7 6,7 Aluno16 

6,9 7,95 6,8 6,6 7,65 5,35 Aluno17 

   5,4 9,25 8,2 Aluno19 

   4 9,5 7,95 Aluno20 

   4,7 8,4 7,3 Aluno21 

   6,9 8,15 8 Aluno22 

Fonte: dados gerados pelo Prof. Ms. Josivan Ribeiro Justino/UFRN 

 

No período total da pesquisa (2011-2012), os alunos das turmas B e C elevaram as 

suas médias respectivamente em 76,47059 e 85,71429. 

 

Observando os gráficos a seguir, temos uma visão exata do período anterior dos 

alunos, sem o conhecimento da IC; depois, com a inserção da disciplina de ILR; e o período 

após o efetivo trabalho com os textos em línguas românicas na busca de melhorar a 

compreensão de textos escritos em português. Esses gráficos apresentam o nível de elevação 

das notas no 1° e 2º semestres de 2011 e 1º semestre de 2012. A cor azul representa 2011.1; o 

vermelho representa o período de intervenção com a disciplina de ILR, 2011.2; o verde o 

período de acompanhamento, 2012.1. 
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Gráfico 17: nível de elevação de notas da Turma A (controle) 

 
Fonte: dados gerados pelo Prof. Ms. Josivan Ribeiro Justino/UFRN 

 

 

Ao compararmos as notas do 1º semestre de 2011 com as do 1º semestre de 2012, 

fica evidente que houve uma elevação significativa das notas obtidas nas três turmas. O 

rendimento da turma A foi 64,70% maior nesse período. 

 

Gráfico 18: nível de homogeneidade na variância de notas da Turma A (controle) 

 
Fonte: dados gerados pelo Prof. Ms. Josivan Ribeiro Justino/UFRN 

 

O Gráfico 18 aponta para um nível de notas menos homogêneas no período da 

pesquisa-ação, mas com predominância para uma disposição de notas no centro do gráfico. 
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Gráfico 19: nível de elevação de notas da Turma B 

 
Fonte: dados gerados pelo Prof. Ms. Josivan Ribeiro Justino/UFRN 

 

Quando comparamos as notas do 1º semestre de 2011 com as do 1º semestre de 2012 

entre as turmas A (controle) e B (experimental), o rendimento da turma B apresenta um 

aumento mais significativo do que a A, nesse período, chegando a um aumento de 76,47% nas 

notas. 

 

 

 

Gráfico 20: nível de homogeneidade na variância de notas da Turma B 

 
Fonte: dados gerados pelo Prof. Ms. Josivan Ribeiro Justino/UFRN 

 

O Gráfico 20 revela uma maior concentração de notas acima da média durante e após 

o período de intervenção com a ILR na turma B. 
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Gráfico 21: nível de elevação de notas da Turma C 

 

Fonte: dados gerados pelo Prof. Ms. Josivan Ribeiro Justino/UFRN 

 

Quando comparamos as notas do 1º semestre de 2011 com as do 1º semestre de 2012 

entre as turmas A (controle) e C (experimental), podemos confirmar elevado grau de 

significância da intervenção com a ILR, pois esse grupo chega a apresentar um aumento 

muito significativo de 81,75% nas notas dos alunos mais fracos. 

 

 

 

Gráfico 22: nível de homogeneidade na variância de notas da Turma C 

  
Fonte: dados gerados pelo Prof. Ms. Josivan Ribeiro Justino/UFRN 

 

O Gráfico 22 revela com clareza que a turma C “termina” a experiência como o 

grupo com concentração de notas mais homogêneas e mais elevadas em comparação com as 

turmas A e B. 
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4.4 SÍNTESE DA DISCUSSÃO DAS ANÁLISES DE RESULTADOS QUANTITATIVOS 

 

 

Embora necessitássemos de mais turmas para análise de variantes objetivas em 

período mais extenso, a análise quantitativa responde bem à questão quanto ao modo que a 

abordagem plurilíngue com a inserção da ILR causa efeitos na compreensão de textos escritos 

em português. As avaliações aplicadas pelos professores de LM seguem o padrão atual dos 

livros didáticos, com a contextualização de exercícios gramaticais junto aos gêneros textuais 

estudados. 

Os dados, visualizados principalmente por meio dos gráficos, desenham uma 

possibilidade real de trajetória positiva quanto ao rendimento dos alunos quando da 

intervenção com a IC e período posterior. Eles apontam para uma trajetória mais ascendente 

no rendimento na disciplina de português para as turmas do grupo experimental. Os resultados 

obtidos com o percentual de aumento de rendimento são significativos o bastante para 

apontarmos para essa possibilidade.  

Acompanhando o rendimento dos alunos de um ano para o outro, vemos que na 

turma A 64,7% obtiveram notas mais elevadas no 1º semestre de 2012 em relação a 2011. Já 

as turmas B e C, respectivamente com rendimentos de 76,5% e 85,7%, obtiveram notas mais 

elevadas de um ano para o outro, representando um aproveitamento bem melhor que os alunos 

da turma A, o grupo de controle. 

O resultado associado ao valor do desvio padrão das notas demonstra que as turmas 

B e C possuem uma homogeneidade nas notas, ou seja, há pouca variabilidade entre os 

alunos, o que indica grande possibilidade na conclusão de que a aplicação da nova disciplina 

provavelmente proporcionou uma melhora de aprendizagem mais igualitária dos alunos de 

ambas as turmas quanto à compreensão de textos escritos em português, mesmo com as 

limitações de tempo e quantidade de alunos participantes. 

Mesmo com características peculiares, podemos constatar que a nossa pesquisa 

corrobora com resultados positivos da aplicação da IC nas escolas, como constatado pelo 

Forum Politique (2010) quando da observação de que a educação plurilíngue “serve para 

aumentar a eficácia do ensino e melhorar a contribuição das lições para o sucesso escolar” (p. 

3). Apresentamos resultados similares aos de Gogolin e Neuman (2007) sobre a possibilidade 

de evolução da aprendizagem ao se trabalhar idiomas de mesma família da LM dos alunos. 

Confirmamos também, neste estudo longitudinal, o experimento que realizamos com 

alunos do Chipre, França, Suíça, Espanha, Portugal e Brasil (tópico 2.3; p. 59), o qual 
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mostrou aumento nas notas em L1 de alunos que realizaram atividades de IC como estímulo 

para uma melhor compreensão de textos escritos em suas respectivas línguas maternas.  
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CAPÍTULO V 

 

“A primeira vantagem para entendermos a língua do outro 

e sermos compreendidos é a existência de uma relação  

linguística entre as línguas, o que estimula e aperfeiçoa  

habilidades de compreensão”. 

Christian Degache 

 

 

5 ANÁLISES E RESULTADOS DO COMPONENTE QUALITATIVO 

 

 

Com a evidência de que a disciplina de ILR apresenta uma tendência de trajetória 

positiva no rendimento de alunos na disciplina de português, buscamos responder à segunda 

questão de nossa pesquisa: Que tipos de estratégias de leitura são empregadas pelos 

aprendizes nesse processo? Desse modo, procurou-se investigar como os alunos do grupo 

experimental conseguem transferir competências linguísticas por meio da utilização de 

estratégias de compreensão. Toda essa análise subjetiva está amparada nas respostas dos 

cadernos de atividades de ILR do grupo experimental e observações em sala de aula. 

 

 

5.1 ESTRATÉGIAS DE COMPREENSÃO DE TEXTOS ESCRITOS 

 

 

Neste tópico, trataremos sobre o primeiro contato com um novo idioma, ou seja, 

como executar uma tarefa de compreensão. Em estudo de Rast (2006), é apresentada uma 

análise de como seria o início do processo de aquisição
43

 de uma terceira língua, por meio da 

observação de como um novo idioma é processado quando do primeiro momento com ele.  

Com falantes nativos de francês, com breve conhecimento do inglês como segunda 

língua, esses alunos tiveram um primeiro contato com o polaco, uma terceira língua.  Com 

base em uma avaliação subjetiva da diferença tipológica entre as línguas – através da ativação 

                                                           
43

 Reproduzimos o termo aquisição utilizado pela autora em sua pesquisa, até pelo fato de ela tratar ora sobre 

aquisição, ora sobre aprendizagem. 
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lexical, gramatical e fonológica da LM e no tratamento das outras duas línguas, os dados 

mostraram o potencial benéfico, e por vezes prejudicial, da interferência da língua materna 

para a aquisição de outros conhecimentos nas demais línguas.  

Como a nossa intervenção envolveu diretamente as três línguas românicas do 

caderno de ILR, o português, nessa nova disciplina inserida na matriz curricular dos alunos, 

foi caracterizado na tipologia de mais uma língua românica, assim como as demais, pois 

observamos basicamente características tipológicas em comparação com as demais línguas de 

mesma família derivadas do latim, haja vista os alunos já cursarem o português como LM 

enquanto disciplina obrigatória na escola com todas as suas nuances específicas.  

Semelhante a esse estudo com o francês, inglês e polaco, nosso grupo experimental 

já tinha o inglês como “segunda língua” (conhecimento superficial ou moderado de uma LE 

que está na matriz curricular como disciplina obrigatória desde as séries iniciais do ensino 

fundamental), sendo assim, ao apresentarmos aos alunos mais três línguas – francês, italiano e 

espanhol, o primeiro contato deles com esses novos idiomas possivelmente se constituiu 

igualmente no mesmo processo de aquisição de uma terceira língua, como em Rast (2006), 

partindo da LM e do inglês
44

 para a observação dos efeitos no (re) conhecimento da estrutura 

linguística dessa família de línguas e o seu efeito, em especifico, na compreensão de textos 

escritos na língua portuguesa. 

Compreendemos que o aluno avalia a distância entre uma língua de origem com a(s) 

sua(s) língua(s) de destino, em nosso estudo com o português, e (re) cria, por meio de 

processos psicológicos e de tipologia linguística, o seu próprio caminho para encontrar a 

proximidade entre todas elas. Nesse caso, o seu tratamento com o português pode não ser 

neutro e automaticamente transferido para outra língua qualquer, ou vice-versa.  

 

 

5.1.1 A abordagem qualitativa na pesquisa-ação de tipologia mista 

 

 

Para Bogdan e Biklen (1994), há uma apresentação frequente entre a estatística 

descritiva e os resultados qualitativos por meio de observação em profundidade na relação de 

duas variáveis, que em nosso caso observou grupos de estudantes com e sem estímulo 

                                                           
44

 Ver tópico 1.4.2. 
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diferente do convencional (no caso, a inserção da ILR para um desses) para compreender 

efeitos na melhoria da compreensão da escrita em LM. 

Com as evidências positivas desse produto final aos novos estímulos, 

quantitativamente comprovadas pelos dados mensurados, quais sejam as notas dos alunos dos 

três grupos observados foi possível observar procedimentos de interpretação realizados pelos 

alunos, por meio das respostas abertas contidas no caderno de atividades de ILR sobre quais 

estratégias/técnicas o aluno utilizou para entender o texto e a possível transferência dessas 

estratégias de compreensão de textos em outras línguas originárias do latim para o 

entendimento da LM. 

Vale ressaltar que a primeira afirmação a ser comprovada – que foi a de 

investigarmos se a inserção da disciplina de ILR promoveu interferência positiva no grupo 

experimental, a partir das médias observadas, quando da análise quantitativa –, está 

diretamente relacionada com a tentativa de observarmos, num plano posterior ao da 

observação de técnicas de leitura, algumas possibilidades de transferências de competências 

interpretativas entre as línguas por meio dessas estratégias. 

Quanto aos tópicos deste capítulo, que tratam das estratégias de compreensão de 

textos escritos, foram agrupados por quantidade de ocorrências em atividades do caderno, e 

não por quantidade de alunos participantes. Após cada fragmento contendo a transcrição de 

cada um desses alunos, discutiremos algumas possibilidades sobre como essas respostas estão 

ou não conectadas com possibilidades de desenvolvimento de estratégias de compreensão. 

Vale salientar o grau de dificuldades em simplesmente separar estratégias para 

mensurarmos a sua ocorrência, visto que o aluno pode utilizar de uma única vez a observância 

de aspectos textuais ou extratextuais que, num primeiro momento, identifica certa estratégia 

como prioridade, mas que já aponta para um leque maior de caminhos a serem percorridos até 

a compreensão textual. 

Para uma melhor visualização e delimitação do que podemos configurar como 

respostas dos sujeitos da pesquisa às questões do caderno de atividades e às análises dessas 

respostas, os participantes serão identificados, nos próximos tópicos, pela letra A (aluno), 

acrescido da numeração que lhes distingue, através de quadros, chamados na pesquisa 

também por fragmentos. Ao lado da identificação de cada sujeito no quadro, transcreveremos 

as respostas da mesma maneira, ou por interpretação (por meio das observações e anotações 

in loco realizadas em sala de aula), que foram escritas nos cadernos de ILR. Introduziremos 

cada quadro em tópicos que entendemos como a configuração de determinada competência ou 

técnica de compreensão. 
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A análise das competências utilizadas pelos alunos corresponde à última questão de 

cada texto
45

 do caderno de atividades em ILR, em todas as línguas estudadas, além de 

algumas respostas dadas às outras questões sobre compreensão de tópicos e assuntos variados. 

A análise qualitativa a seguir sobrecairá quase que integralmente nessa questão, uma vez que 

o nosso objetivo é procurarmos pistas quanto às possíveis estratégias de compreensão 

utilizadas em textos de LE e transferências dessas competências para a leitura de textos em 

LM. As demais questões contidas no manual do aluno foram desenvolvidas basicamente para 

o trabalho de compreensão dos vários textos, como acontece no livro de português, 

contribuindo apenas para o desenvolvimento normal das aulas em ILR. 

Para compreendermos com mais facilidade o processo geral de intercompreensão na 

aprendizagem da leitura em textos escritos em línguas românicas, recorremos à fórmula 

defendida por Meissner (1995) para a educação de línguas: LM mais contato com duas 

línguas estrangeiras + Inglês + competência linguística em uma segunda, terceira língua 

(ideal) + otimização na aprendizagem de línguas. Esse movimento nos dá a ideia do (s) 

caminho (s) percorrido (s) para a compreensão/interpretação. 

A tipologia de estratégias de aprendizagem e transferências de competências entre 

línguas utilizadas nesta pesquisa e descrita nos tópicos seguintes segue classificações 

atribuidas principalmente por Naiman et al (1978), O’Malley e Chamot (1995) e Meissner et 

al (2004). 

 

   

5.1.2 Similaridade/Transparência: quando as palavras nos parecem familiares 

 

 

A similaridade entre as línguas pode não ser sempre considerada pelo aluno como 

primeiro processo de transferência de compreensão ou primeira estratégia para abordagem de 

um texto. Mesmo que a similaridade ocorra com mais frequência enquanto estratégia de 

compreensão entre línguas próximas, observamos que pode haver uma rejeição de certos 

aspectos em relação à LE pela própria percepção que o aluno tem diante de certos elementos 

da sua LM, fazendo com que ele evite utilizar esse tipo de transferência. Esse aspecto 

acontece com frequência mesmo no caso dos idiomas estritamente relacionados 

possivelmente pelo receio dos alunos com relação à ocorrência de falsos cognatos. 

                                                           
45

Qual (is)   estratégia (s)   você   utilizou   para   compreender   o   texto?   Se   você   teve   alguma 

dificuldade procure explicar o porquê. 
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A hipótese de transferência de compreensão mais evidente pode partir tanto de um 

processo dedutível – como a desinência de plural no inglês e nas línguas românicas marcadas 

por um sufixo que é um morfema único e não uma sílaba (por exemplo, “s” e “z”) – como por 

um processo que o aluno irá categorizar de acordo com suas estimativas quanto ao (re) 

conhecimento das línguas, por exemplo, ao observar um radical e um sufixo que indicam 

gênero ou número. 

A justificativa mais recorrente para o entendimento dos vários conteúdos do nosso 

caderno de atividades foi, contudo, quanto à similaridade entre as línguas românicas. 

Entendemos a transparência (LÓPEZ ALONSO; SÉRÉ DE OLMOS, 1994) como uma 

palavra que os sujeitos decifram por comparação direta ou por inferência, tornando-se capazes 

de fazer transparente uma palavra de outra língua. Vejamos exemplos no quadro a seguir. 

 

Quadro 3: ocorrências prototípicas de transparência entre as línguas 

Aluno Respostas/comentários 

A01 Palavras parecidas com o português. 

A03 [...] o vocabulário é parecido com o do português. 

A25 Identifiquei pelas palavras por elas terem certa semelhança. 

A29 [...] comparando com a minha língua. 

A33 Procuro palavras parecidas com o português. 

A45 [...] porque parece com a língua portuguesa. 

A46 [...] algumas palavras são parecidas com o meu idioma. 
Fonte: respostas dos participantes às questões contidas no caderno de atividades de ILR. 

 

O modelo interpretativo mais utilizado nas aulas foi o de aprender a ler 

simultaneamente todas as línguas românicas estudadas, com base nos textos e na semelhança 

entre essas línguas, e com uma abordagem prévia do texto como um todo antes de dar 

detalhes para a sua compreensão. 

Saber uma língua românica facilita o acesso às outras línguas românicas, quando 

tratamos de famílias linguísticas. Esse é o fundamento da transparência segundo o 

EuroComRom, isso porque 90% dos itens lexicais internacionais estão voltados para o latim, 

ou léxico românico. Esse elemento faz parte da estratégia de tradução, onde os alunos 

utilizam a LM para compreender a LE. 

Para Degache (2003), a primeira vantagem para entendermos a língua do outro e 

sermos compreendidos é a existência de uma relação linguística entre as línguas, o que 

estimula e aperfeiçoa habilidades de compreensão. Nessa perspectiva, a identidade latina e a 

relação entre identidades regionais e nacionais é um consenso para que os aprendizes 

consigam se identificar com as questões e os temas apresentados nos textos estudados. Com a 
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predominância de ocorrências, os alunos podem apontar a semelhança entre as línguas como o 

primeiro ato para a compreensão do texto. 

Para Alas-Martins (2010), o trabalho com uma abordagem plurilíngue no contexto 

educacional brasileiro torna-se um auxílio para os nossos alunos para que eles desenvolvam a 

consciência de saberes, linguístico e pragmático, que eles possuem não apenas em relação à 

LM, como também em línguas da mesma família do português. Isso é possível por meio de 

um trabalho apoiado sobre estratégias de compreensão e, portanto, essencialmente 

fundamentado nesse aspecto. A autora se apoia na abordagem sociocultural ou sócio-

interacionista além do conceito de mediação, com papéis decisivos no desenvolvimento 

cognitivo e da zona de desenvolvimento proximal (ZDP).  

Vygotsky (1991) defende que a inteligência humana advém da interação em um 

ambiente social da cultura ou sociedade. Bruner (1996) acompanha esse pensamento de 

Vygotsky e considera que essas relações sociais são essenciais para o aprendizado. “Um 

sujeito ativo [...] constrói novas ideias ou conceitos baseados no conhecimento já existente 

(estruturas cognitivas).
46

” (ALAS-MARTINS, 2010, p. 111). 

Esse primeiro ato de compreensão de textos partilhados ocorre em um ambiente 

social como a sala de aula onde o aluno partilha e confronta suas ideias e pontos de vista com 

os de seus pares e a sociedade na qual estão inseridos. A quantidade de respostas similares 

visualizadas em nosso grupo de aplicação da ILR quanto à identificação transparente entre as 

línguas pode ser uma marca que reflete essa interação, o que conduz à construção de 

conhecimento e compreensão clara da realidade. 

Muitas atividades foram realizadas de maneira a haver participação mútua entre os 

alunos, o que favorece um clima de colaboração tal qual apontado por Alas-Martins (2010), 

quando do surgimento repetitivo de respostas como em A1 e A33 – [...] “palavras parecidas 

com o português”.  

Quanto à didática do plurilinguismo, Doyé (2003) conceitua como uma didática de 

transferência que focaliza um melhor rendimento nas relações linguísticas pela transparência 

entre as línguas que são próximas e pelo uso sistemático da consciência pré-adquirida dos 

alunos quanto às línguas e suas culturas, o que verificaremos no tópico seguinte. 

Para Santos (2007), quanto à estratégia de compreensão pela transparência 

concentrar-se em uma determinada palavra isolada, para compreendê-la pela similaridade só 

se torna possível quando existe, nas aulas de línguas, uma excessiva confiança na semelhança 

                                                           
46

 « [...] d’un sujet actif qui construit de nouveaux concepts ou idées à partir des connaissances déjà en place (des 

structures cognitives) » 
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lexical, principalmente em termos gráficos, da nova forma verbal com a forma verbal de outra 

língua que seja mais conhecida e tenha exatamente o mesmo significado o que, por si só, 

poderia ser o bastante para a sua compreensão.  

Verificamos que os alunos têm uma tendência de começar a observar o texto partindo 

da tradução de palavra por palavra, apoiando-se em um processo nítido de decodificação, mas 

que logo parte, pela falta de outros recursos, para a identificação de algumas dessas 

transparências na busca de encontrar um significado global de frases ou de um texto como um 

todo. Para eles, a utilização da transparência seria suficiente para aspirar à compreensão de 

uma nova língua. 

Um aspecto que surpreendeu a autora desse estudo foi o fato de que, em determinado 

momento da sua pesquisa, o recurso da tradução (leitura com o uso de dicionário) constituiu-

se como primeira tentativa em compreender uma palavra do texto em análise pelos sujeitos, 

mesmo com a elevada proximidade dessa palavra com o português, por ser de uma língua 

parecida, sendo a LM propositadamente posta como função facilitadora para uma 

compreensão quase que total da mensagem no texto em LE.  

É o tipo de situação em que o conhecimento de uma única palavra já nos remete ao 

objetivo principal do autor para com o seu texto. Contudo, simplesmente não aconteceu a 

compreensão direta esperada devido à transparência entre as demais palavras, pois os alunos 

compreenderam a palavra a ser traduzida pelo conhecimento global de palavras similares 

entre as línguas. 

Gajo (1996), em seu estudo, concluiu que o léxico realmente desempenhava um 

papel fundamental (mesmo que ilusório) na compreensão de línguas por parte dos sujeitos de 

sua pesquisa. Devemos considerar que, sem a existência de um grau razoável de proximidade 

entre as línguas que se pretende aprender, e ainda se for uma língua completamente 

desconhecida pelo aprendiz, a compreensão pode ser impossível ou ao menos extremamente 

difícil. O problema recai na dificuldade em complementarmos essa estratégia com outros 

recursos, muitas vezes pela própria incapacidade de um indivíduo em realizar essa tarefa, uma 

vez que nem sempre uma palavra relativamente parecida pode ser até mesmo identificada e 

compreendida por alguns aprendizes de LE. Trata-se de um processo semelhante àquele 

sujeito que, mesmo identificando o vocábulo da sua própria LM, não consegue utilizá-lo em 

determinados contextos pela incapacidade de compreensão de como fazê-lo. 

Vale ressaltar que a aproximação das línguas não é garantia automática de 

compreensão ou a primeira opção utilizada pelo aluno, mesmo sendo a mais frequente. Como 

verificamos anteriormente em Giaccobe (1990) e Kellerman (1983), existem alunos que não 
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percebem essas semelhanças entre as línguas, ou essa percepção vem após outros tipos de 

abordagem ao texto alvo. 

  

Quadro 4: palavras mais reconhecidas pela transparência com o português e suas traduções 

Textos Português Espanhol Francês Italiano Inglês (L2)* 

Texto 01 copa copa coup coppa cup 

Texto 01 mundo mundo monde mondo world** 

Texto 01 edição edición édition edizione edition 

Texto 01 competição competencia** compétition concorrenza compettition 

Texto 01 organizado organizado organisée organizatto organized 

Texto 01 reunião reunión réunion riunione meeting** 

Texto 01 melhor mejor mieux migliore best** 

Texto 01 nacionais nacional nationales nazionale national 

Texto 01 fase fase phase fase phase 

Texto 01 final final finale finale final 

Texto 01 país país pays paese** country** 

Texto 02 cidade ciudad Ville** cittá** city** 

Texto 02 sol sol soleil** sole** sun** 

Texto 02 dezembro diciembre décembre dicembre december 

Texto 02 missão misión mission missione mission 

Texto 02 depois después aprés** dopo** after** 

Texto 02 expedição expedición expédition spedizione expedition 

Texto 02 fortaleza fortificación forteresse** fortezza fortress** 

Texto 02 formosas hermosísimas belle bella beautiful** 

Texto 03 ponto punto point punto point 

Texto 03 oriental oriental est** orientale eastern** 

Texto 03 Mais más plus** piú** more** 

Texto 03 esses estos ces** questi** these** 

Texto 03 rebelião rebelión rébellion sollevazione** rebellion 
Fonte: respostas dos participantes às questões contidas no caderno de atividades de ILR. 

* O inglês aparece como L2, por ser estudada na escola, e para fazermos uma ponte com o francês. 

** Palavras não reconhecidas automaticamente pelos alunos. 

 

O Quadro 04 evidencia três aspectos distintos quanto à questão da transparência: 

1. No primeiro contato com as línguas românicas de mesma família do português, 

percebemos que a proximidade não foi identificada para a tradução de algumas palavras como 

“sole” e “dopo”. Isso ratifica que essa estratégia de compreensão não acontece 

necessariamente de maneira automática e que também não é percebida por todos os alunos 

que estão em contato com uma LE; esse aspecto está assinalado no quadro com o símbolo 

(**), que indica que os alunos apontaram dificuldades em identificar certas palavras em 

algumas línguas, pois o nível de similaridade lexical é baixo ou nulo. 

2. O inglês não esteve contemplado no caderno de atividades de ILR, mas foi 

destacado nesse quadro pela observação apontada por vários autores, citados em nosso 
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trabalho, quanto à transparência de algumas palavras do inglês com outras palavras em 

línguas românicas, principalmente o francês, e a possibilidade de facilitação do processo 

cognitivo de transferência entre as línguas por alunos que têm o inglês como L2 (mesmo que 

em um nível superficial, é a segunda língua do nosso corpus por estar presente na matriz 

curricular desses alunos e por ser estudada sistematicamente na escola); 

3. Ratificando o tópico 1.3.1, encontramos grande semelhança entre palavras do 

inglês e francês, como em “edition” e “édition”, “phase” e “phase”, “mission” e “mission”, 

“point” e “point” e “rebellion” e “rébellion”, comprovando, assim, a tese de que o léxico da 

língua inglesa incorpou muitas palavras de origem francesa durante determinados períodos da 

história. 

Mesmo com essas particularidades apontadas neste tópico quanto à ilusão de que a 

transparência entre as línguas seja um processo automático, não é possível deixarmos de 

reconhecer que, notadamente em todas as pesquisas que serviram como referência além do 

nosso próprio corpus, esse seria um ponto de partida que potenciaria a autoconfiança do 

aprendiz na tarefa de compreensão de línguas, LE ou LM, sendo também um ponto de apoio 

para ascenderem a outros níveis de compreensão.  

 

 

5.1.3 Conhecimento prévio: conhecendo o assunto 

 

 

Uma segunda estratégia identificada em nossa análise foi a tentativa de o aluno 

relacionar o assunto dos textos com experiências prévias ou conhecimento de mundo, 

validando uma associação que provavelmente possibilitou a ativação da memória e facilitou a 

interação entre esse leitor crítico e esses textos na busca da confirmação dos temas. Esse 

elemento facilitador está associado ao conhecimento do léxico internacional, uma vez que 

ativa o aparato perceptual do aluno, que age no conhecimento que ele tem sobre história, 

economia, geografia, artes, etc. 

Observamos que os alunos, em nossa sala de aula de IC, partiam de elementos 

conhecidos na tentativa de descobrirem pontos de ancoragem com esse conhecimento prévio, 

mesmo que de conceitos mais gerais, para a organização apropriada na compreensão de 

conceitos mais particulares. Ausubel (1980) conceitua de teoria dos subsunçores essa 

estrutura cognitiva com organizadores prévios, capaz de ser fixada como um ponto de partida 

para facilitar na aprendizagem.    
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Gass e Selinker (1992) observam que uma das formas de transferência mais comuns 

é a ativação do conhecimento que o sujeito já possui para a compreensão de palavras, dados, 

processos de tipo referencial, gramatical, por meio de fontes de informações externas ou de 

conhecimento da própria índole do aprendiz. Por essa característica de referenciação, esses 

autores preferem o termo “referentes prévios”, em vez de “conhecimento prévio” ou 

“conhecimento de mundo”. Essa categoria possui uma dimensão mais global e completa, 

incluindo também ocorrências interlinguísticas e até mesmo uma forte interligação com a 

competência anterior. 

Esse recurso, em nosso estudo, não foi identificado como o mais utilizado pelos 

alunos como abordagem prévia dos textos em LR. Talvez aponte para uma deficiência de 

prática constante de leitura que faz com que o indivíduo acumule conhecimento em diversas 

áreas de interesse particular ou geral. Mesmo assim, em comparação com a identificação de 

transparências baseada na transposição linear lexical à competência de conhecimento prévio, 

encontramos nas respostas dos alunos certa frequência dessa técnica de índole referencial ou 

gramatical, associada a outras fontes externas de informação, como aulas em outras 

disciplinas, livros, relação entre sujeitos, na tentativa do aluno em cobrir a falta de algum 

conhecimento mais aprofundado que o auxiliasse na compreensão de determinado texto. No 

quadro a seguir, apresentaremos algumas ocorrências prototípicas que dizem respeito ao 

conhecimento prévio dos alunos, quando da leitura dos textos. 

 

Quadro 5: ocorrências prototípicas de conhecimento prévio quanto ao assunto dos textos 

Aluno Respostas/comentários 

A01 Já assisti o filme sobre o texto. 

A03 Vende serviços da companhia aérea AirFrance. 

A28 Viagem de avião [...]  AirFrance que é uma empresa de aviação da França. 

A29 Estudamos sobre Picasso na aula de Artes. 

A46 Conhecia antes (o assunto abordado). 
Fonte: respostas dos participantes às questões contidas no caderno de atividades de ILR 

 

No texto sobre uma tela de Picasso, a partir de respostas aleatórias dos alunos, como 

no exemplo em A29, percebemos que ele antecipou algumas ideias quando passou os olhos 

pelo texto e identificou o assunto que já havia estudado em outra disciplina. Essa leitura 

rápida do aluno sugere que, em primeiro lugar, o título, palavras-chave e as ideias principais 

são observadas rapidamente em cada parágrafo o que pode remeter à memória os quadros 

mentais que se encontram diretamente relacionados com o tema e que facilitarão a leitura de 

maneira mais efetiva após esse primeiro contato. Podemos definir esse quadro mental 
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enquanto uma ideia preliminar ou conclusiva que o indivíduo possui em seu léxico mental 

quanto ao tema investigado. 

Souchon (1998) identifica em seus estudos que esse recurso, no tipo referencial de 

conhecimento de mundo, que evidentemente inclui a linguagem e eventuais traços do assunto 

abordado em um texto, é colocado a serviço da compreensão do aluno quando da inferência às 

palavras não transparentes, sendo o resultado de um tipo de projeção de mundo da própria 

visão que o aluno tem sobre a sua vivência.  

Nessa estratégia, o aprendiz recorre também a várias facetas: tentativas de 

adequações de significados que apontam para o que ele julga como sendo o campo semântico 

do enunciado; ativação de conhecimentos sobre o assunto do texto; transferências de 

significados de outras áreas do saber de conhecimento do leitor; identificação de regras ou do 

funcionamento dessa nova língua por conhecimento adequado de sua LM e, mais uma vez, 

conectar-se-á com subcategorias como a própria inferência, contextualização e (re) construção 

do sentido. 

Esse conhecimento prévio pode ser também ativado por esquemas mentais e 

cognitivos que já fazem parte de aprendizagens escolares ou são adquiridas por atividades 

anteriormente alertadas em busca de informações mais detalhadas sobre o tema exposto, o que 

pode levar à efetiva compreensão de um dado verbal, sendo mais forte quando da 

identificação de um significante romano, no caso de falantes nativos do português. Esses 

pressupostos promovem a ocorrência de comparações e transferências que auxiliam na 

identificação de vocábulos almejados ou solicitados. 

No texto sobre publicidade, da AirFrance, destacamos o que foi dito por A28, uma 

vez que, embora essa palavra não seja totalmente transparente, ele recorreu, além da leitura 

geral da imagem, ao seu conhecimento prévio sobre o a companhia aérea francesa para 

identificar do que tratava o anúncio. Verifica-se, também, a ação verbal de viajar como 

primeiro argumento utilizado pelo aluno na tentativa de compreender o texto. 

Casos como o surgimento de palavras estrangeiras como AirFrance, principalmente 

em inglês, que são geralmente mais conhecidas pelos alunos, sinalizam para a existência de 

vocabulário internacional familiar. Com o acesso às novas mídias, esse tipo de vocabulário 

vem sendo incorporado naturalmente e com certa velocidade ao repertório das pessoas em 

geral, o que independe do estudo de línguas estrangeiras na escola ou em cursos de idiomas. 

 

 

5.1.4 Palavras internacionais conhecidas e Léxico internacional 
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A capacidade de o aluno ler por grupo de palavras e não por palavra isolada 

possibilita minimizar certo medo com o vocabulário desconhecido ou difícil para algumas 

pessoas. É comum que, ao se deparar com um vocábulo desconhecido, ou uma primeira 

sequência de vocábulos desconhecida pelo aluno, ele desista da tentativa de compreender o 

que o texto apresenta, muitas vezes por achar que não é capaz de seguir por outros caminhos. 

Dessa maneira, pareceu mais fácil para o aluno ir memorizando uma sequência de palavras do 

que apenas um signo isolado.  

Nesse sentido, as palavras trazidas pelo latim são parecidas entre si em várias línguas 

românicas, pela similaridade, de modo a haver transparência para transferir o conhecimento; 

por sua vez, o vocabulário conhecido ajuda também na compreensão de novas palavras, 

existindo ainda o conhecimento de palavras internacionais, o que chamamos popularmente de 

estrangeirismos ou neologismo. 

O tipo de ocorrência neste tópico possibilita várias leituras. A primeira delas recai 

sobre a ocorrência em si dessas palavras internacionais anteriormente lidas, ouvidas, 

apreendidas pelo sujeito. Dentre os entrevistados, os alunos A49, A55 e A57 estão entre os 

poucos que responderam ter contato anterior com outros idiomas, e justificam esse tipo de 

ocorrência em nossa pesquisa. Já A49 e A55 ouviram palavras de outras línguas com o 

contato familiar. Mas no caso de A57, algumas palavras foram aprendidas em um curso de 

idiomas por um curto período de tempo.  

 

Quadro 6: ocorrências prototípicas de palavras internacionais conhecidas 

Aluno Respostas/comentários 

A01 Eu sei algumas palavras em espanhol. 

A31 As palavras em francês que eu conheço. 

A32 [...] palavras dessa língua que eu já escutei. 

A33 Procuro palavras do idioma, que eu já entendo. Inglês como L2. 

A46 Conheço algumas palavras em italiano [...] madre, mamma [...]. 

A49 Tenho contato com uma tia que fala espanhol. 

A55 O namorado da minha prima é da Alemanha. 

A57 Fiz curso de francês durante três meses. 
Fonte: respostas dos participantes às questões contidas no caderno de atividades de ILR 

 

Quando trata acerca de vocabulário acadêmico, Laface (1997) discorre sobre o 

levantamento desse tipo de ocorrência, como permitindo ao informante caracterizar o léxico 

pelo grau de conhecimento semântico de uma palavra – o maior conhecimento leva o aprendiz 

a dispor de requisitos lexicais para ajustá-lo, utilizá-lo ou adequá-lo à busca de sentidos de 

vocabulários em textos e contextos diferenciados. Essas palavras também podem trazer 
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informações de base consensual como um vocábulo definidor ou precursor de contexto do 

tema apresentado. 

Contudo, essas paráfrases de reconstrução revelaram pouca habilidade para a 

manutenção do consenso de base da informação do discurso. Observamos, então, que apenas 

a presença desse vocabulário conhecido não favorece à depreensão de um conteúdo, quando 

desvinculados de outras palavras conhecidas, o que não garante a leitura de certos conteúdos 

informativos. Verificamos, no Quadro 07, algumas palavras marcadas como já conhecidas, 

devido a contextos diversos. As palavras são apenas ilustrativas não havendo relação entre 

elas, mas com seus respectivos idiomas. 

 

 

Quadro 7: palavras internacionais mais reconhecidas 

Espanhol Francês Italiano Inglês (L2)* 

hasta football* parlato football* 

navidad cinema* cinema* cinema* 

decenio indication* madre indication* 

cercana animation* fini animation* 

enero machine* mamma machine* 

jefe composition* lacrime composition* 

créo Airfrance* amore Airfrance* 

director* voyage bene director* 

hijos film* film* film* 

años design* forza design* 

hombre talent* sonno talent* 

gracias unique* parole unique* 

uno continent* piccola continent* 

tejidos production* mio production* 

original* l’écriture dormire original* 

niño second* tutto second* 

ahora déception* storia deception* 

situaciones conclusion* solo conclusion* 

vivir national* motivi national* 

cambios action* amore action* 
Fonte: respostas dos participantes às questões contidas no caderno de atividades de ILR. 

* Embora não tenhamos textos em inglês no caderno de ILR, há palavras desse idioma com forte 

similaridade com o francês, o que, na maioria dos casos, possivelmente foi identificada como sendo 

uma palavra da língua inglesa pelo maior conhecimento dos alunos no vocabulário desse idioma. 

 

Meissner et al (2004) afirmam que, em grande parte dos países assim como no 

Brasil, os estudantes que têm bons conhecimentos em inglês possuem mais habilidades para a 

leitura plurilíngue. Não obstante, evidenciamos a importância do inglês como aliada à IC 

entre as línguas românicas e ao próprio perfil dos alunos, analisados previamente, quando 

observamos a preferência pela disciplina entre os sujeitos da pesquisa (entre 15% e 25% nos 
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dois grupos).  Isso acontece porque o aluno consegue realizar a transferência interlinguística 

quando é capaz de ativar suas habilidades didáticas, de conhecimento prévio e enciclopédico. 

Nesse conhecimento presente em sua memória, o inglês estará no mesmo nível de igualdade 

de qualquer outro idioma registrado pelo sujeito, haja vista ser a LE mais próxima de sua 

realidade.  

No caso da intercompreensão, tudo começa com a consciência que regula nossa 

percepção. Essa consciência de que se trata de uma palavra fora da LM, mas conhecida, pode 

educar os alunos para identificar as bases de transferência. Esse segundo ponto interliga as 

habilidades de transparência, conhecimento prévio e conhecimento de palavras de outras 

línguas, que não o português. 

O sujeito A33 (Quadro 4), por exemplo, pode caracterizar a realidade do 

conhecimento em inglês como ponte para o entendimento das línguas românicas quando 

identifica o idioma, por meio de palavras conhecidas, possivelmente devido às aulas regulares 

de inglês, na escola, durante anos. Já para A01, A31 e A46, no mesmo quadro, a base de 

transferência interlinguística com o vocabulário românico confirma a consciência da 

percepção de palavras específicas desses idiomas. 

Em uma terceira análise, constatamos a grande contribuição do vocabulário do 

francês como um dos maiores emprestadores de palavras para a língua inglesa
47

. Essa 

absorção está maximizada no Quadro 5 quando observamos palavras reconhecidas do francês 

que claramente evidenciam a sua correlação direta com o inglês (design, unique, talent, 

national, action, conclusion etc.). 

 

 

5.1.5 Iconicidade: lendo imagens 

 

 

Quando nos deparamos com simbologia representando um tipo de texto, ou apenas 

pertencentes a ele como ilustração, a leitura das imagens ganha peso no entendimento do 

assunto e, até mesmo, quanto à compreensão de partes específicas do conteúdo a ser 

entendido. Nesse caso, mais uma vez notamos um jogo de estratégias que, mesmo com o 

                                                           
47

 Tópico 1.4.2: Castagne (2008), por exemplo, é outro estudioso que conclui que o inglês e o francês são línguas 

bem próximas, visto que, para o autor, o francês parece ser a mais germânica das línguas românicas enquanto o 

inglês a mais românica das línguas germânicas, podendo, assim, assumir um repertório útil ao aluno para servir 

como ponte entre família de línguas [...]. 
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destaque para imagens, cores, figuras, gráficos etc., faz com que os alunos comparem palavras 

e símbolos. 

 

Quadro 8: ocorrências prototípicas de leitura de imagens e símbolos 

Aluno Respostas/comentários 

A02 A cor azul, com o nome AirFrance, representa o céu. 

A25 As cores chamam a atenção para a luminosidade e cores fortes da tela do celular. 

A29 - O touro representa a Espanha. 

- [...] representa conforto, por causa do travesseiro. 

- As cores no anúncio passam um efeito de boa definição da tela do aparelho [...] 

A46 [...] o celular mostra a nitidez da natureza, prometido pela tela samsung. 
Fonte: respostas dos participantes às questões contidas no caderno de atividades 

 

A contribuição das imagens vai muito além da relação da palavra para com a imagem 

ou vice-versa, segundo Plaud (2010). Certamente que a primeira impressão do sujeito ao ler a 

imagem é a de associá-la ao assunto ou a uma mensagem mais direta do texto. Quando A02 

refere-se ao céu, pela cor azul, relacionando-a com o símbolo da AirFrance, ele apenas o faz 

de forma superficial, identificatória. Contudo, quando A29 relata o sentimento que as cores 

passam para ele, a imagem sai apenas do campo superficial e trabalha o campo cognitivo. De 

alguma maneira, o aluno mobilizou sua capacidade de cooperação entre as cores e o produto 

com a ideia de qualidade, passando a ver a língua com um pano de fundo, jogando com a 

similaridade para construir a ideia principal do texto: se é uma propaganda e quer vender o 

produto, a imagem e as cores tentam provar para o leitor a qualidade do produto que, nesse 

caso, seria a boa definição de imagem e de cor na tela do celular. 

O Magister English Training Center – METC (2008) – traz uma série de 

considerações quanto às estratégias de leitura mais utilizadas por alunos que são 

desbravadores na tentativa do conhecimento de textos em LE. A principal delas é a leitura 

prévia do aspecto textual antes mesmo da habilidade de leitura em si. Esse tipo de sugestão 

faz com que o aprendiz consiga vários indícios sobre o texto antes mesmo de começar a 

trabalhar no seu vocabulário.  

Assim, ele pode, por exemplo, prever o tema baseado apenas em elementos de uma 

capa, no caso de um livro ou cartão de dupla face, analisando cores, tipo e até mesmo a 

utilidade do material usado em sua fabricação, ou do material como conteúdo. A leitura de 

imagens pode ainda prever o porquê da leitura de certos materiais (um manual de instruções 

ilustrado, por exemplo, que indica a necessidade de conhecimento de uso de algum tipo de 

aparelho) bem como antecipar o que o aluno irá aprender, ou sobre o que ele tem de se deter. 
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Esse material apresenta um exemplo bem interessante quando da leitura prévia de um 

livro antes mesmo de abrir as suas páginas. O livro apresentado é intitulado como Against 

Happiness
48

. Com conhecimento básico em inglês, um aluno já indicaria que o livro trata 

sobre felicidade, mas sem um referencial mais elucidativo, ou seja, que tipo de leitura 

direcionada ele iria encontrar naquela obra. Contudo, para quem conhece (ou não) esse 

idioma, ao observar a capa detidamente, terá a ideia inicial de que o livro trata de felicidade, 

mas focalizando o lado da melancolia desse sentimento.  

O próprio design da capa do livro citado revela ao leitor que a direção a ser tomada 

pelo autor será quanto ao enfoque na tristeza e na melancolia, e não na felicidade em si, pois a 

disposição do título no livro lembra um rosto triste. O simples foco nesse ícone levará o leitor 

à tentativa de construir significados na procura de vocabulário, frases, situações que remetem 

à tristeza. Dessa forma, a iconicidade apresenta papel facilitador no entendimento geral da 

obra. 

 

 

5.1.6 Conhecimento estrutural das línguas 

 

 

De acordo com Santos (2007), o conhecimento estrutural abrange diferentes 

domínios da língua, que engloba o conhecimento fonológico, morfológico, lexical, sintático, 

semântico e textual, o que constitui o saber gramatical. Destacamos em nossa pesquisa o 

conhecimento e a capacidade de utilização do vocabulário, dos recursos gramaticais, da 

organização do significado e símbolos que compõem um texto. 

Na análise dos cadernos de atividades, principalmente com textos em italiano e 

francês, observamos que vários alunos apontavam que antes de realizarem a leitura do texto 

eles observavam a sua estrutura básica, destacando como estratégia a verificação da 

organização de um parágrafo ou do próprio texto, acentuação gráfica, frases ou palavras 

destacadas (maiúsculas, sublinhadas ou em negrito), títulos e subtítulos.  

 

Quadro 9: ocorrências prototípicas quanto à percepção estrutural das línguas 

Aluno Respostas/comentários 

A03 - [...] que o francês tem muitos acentos e o texto tem muitos acentos. 

- Os textos em italiano terminam em zione e tem muitos t. 

A29 - [...] atento aos substantivos próprios (no início das frases e em nomes). 
Fonte: respostas dos participantes às questões contidas no caderno de atividades 

                                                           
48

 Eric G. Wilson (2009). Esse material não foi utilizado na pesquisa com os alunos e serve apenas como 

ilustração mais ampla para esse tipo de estratégia. 
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O aluno A03 acabou observando elementos da norma padrão do francês como a 

acentuação gráfica, muito comum em várias palavras dessa língua. Ele também tentou 

reconhecer outro idioma pelo conhecimento de algumas regras da derivação e de formação de 

palavras, do latim em geral, como o sufixo –zione, comum no italiano.  

Em A29, verificamos uma percepção mais elaborada quanto à função dos substativos 

próprios. Além de verificar a classe de palavras (substativos), há um ensaio da tentativa em 

compreender a posição dos sintagmas na LE, pelo seu conhecimento da disposição dos 

elementos da frase em LM (sujeito, verbo, objeto etc.), o que possivelmente fez a leitura do 

texto fluir com mais naturalidade.  Quando ele observa a sequência básica dos sintagmas com 

o substantivo próprio iniciando a ação, supõe-se que essa observação será ativada em sua 

memória no início da leitura de todas as frases, na tentativa de identificar ações, quem as 

pratica e para quê ou por quê.  

Nesse caso, a base para a compreensão linguística dar-se-á, provavelmente, por meio 

dessa observação do componente “sintagma nominal” e será transferida dentro de qualquer 

texto em língua românica, mesmo que o aluno não identifique como tal, por tratar-se de um 

processo cognitivo. Juntamos, pois, a sintaxe românica, que parece ser um fenômeno 

automático, e os elementos morfossintáticos, especialmente processos de sufixação e 

prefixação. A estrutura básica dos idiomas românicos é praticamente idêntica. É possível 

reconhecermos facilmente e localizarnos na sentença os verbos, substantivos, adjetivos, 

advérbios preposições de artigos, e os pronomes, plural e singular, masculino e feminino. 

 

 

5.2 SÍNTESE DA DISCUSSÃO DAS ANÁLISES DE RESULTADOS QUALITATIVOS 

 

  

Com base nos resultados analisados no tópico 4.5 e respectivos subtópicos, 

observamos que o grupo experimental esteve motivado a ponto de conseguir desenvolver um 

novo olhar para diferentes tipos e gêneros textuais, em diferentes línguas, de forma a ratificar 

a falta de contato ou de conhecimento sistemático acerca dessas línguas, e mesmo assim terem 

sido capazes de transferir essa variedade didática para a LM a ponto de terminarem o período 

da pesquisa com rendimento escolar superior ao grupo de controle, teoricamente menos fraco 

quanto à competência de compreensão da escrita em português. 
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Além de ganhos mensuráveis por parte dos nossos participantes, fica a certeza de que 

a abordagem do plurilinguismo por meio da intercompreensão na escola causa empatia nos 

alunos, fomentando características ou ações que não podem ser meramente relativados como: 

o aumento na auto estima notadamente evidenciada no desejo de participação ativa nas aulas e 

de colaboração mútua; desenvolvimento de elevados níveis de motivação, concentração e 

responsabilidade para a realização de tarefas; enriquecimento no conhecimento cultural e 

desenvolvimento de autonomia e percepção de capacidade em alcançar objetivos propostos. 

Todos esses elementos agem diretamente no bom desempenho do aluno e são parte 

fundamental no processo de aprendizagem em geral. 

A consolidação da prática de didática de ensino de línguas por meio de uma 

abordagem plurilingue na Europa, como verificada por Dabène e Degache (1996); Melo e 

Araújo e Sá (2004), dentre outros estudos de pesquisadores apresentados no tópico 2.3, 

confirmam aspectos encontrados em nosso estudo local quanto à valorização do conhecimento 

prévio do aluno e das atividades cognitivas e metalinguísticas.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Tivemos por preocupação inicial identificarmos se a inserção da disciplina de ILR 

interferiu positivamente na aprendizagem do português, principalmente na compreensão de 

textos escritos caracterizada pelo perfil de atividades contextualizadas abordadas em sala de 

aula dos participantes da pesquisa, e levando em conta unicamente a realidade concreta do 

sistema educacional local. A pesquisa-ação permitiu identificarmos que após a intervenção 

houve mudança positiva nas turmas que participaram do desenvolvimento da nova disciplina 

quando, ao término de um ano letivo, por exemplo, estarem elas equivalentes ao grupo de 

controle
49

, que teoricamente era tido como mais producente na disciplina de português e que 

se beneficiaram de uma aula a mais de LM em comparação com as outras turmas, durante 

todo o segundo semestre do ano de 2011.   

Dados quantitativos responderam de maneira objetiva à nossa interrogação quanto ao 

modo em que uma disciplina baseada em uma abordagem plurilíngue com técnicas de 

intercompreensão pode afetar no desempenho de alunos com médias mais baixas. Esses dados 

comprovaram que é possível observarmos, depois de um período de três semestres, uma 

tendência significativa no rendimento desses alunos ao alcance de médias mais elevadas após 

esse novo modelo de intervenção. 

A análise do corpus, material autêntico, inédito na sua concepção e propósito, um 

dos grandes ganhos do trabalho, possibilitou também comprovar que é possível incentivarmos 

nossos alunos a reflexões críticas quanto aos variados aspectos culturais de outros povos, por 

meio de seus idiomas, comparando com seu próprio mundo até então por vezes limitado, 

mesmo com todas as adversidades típicas do ensino público brasileiro em geral, 

principalmente em se tratando da educação básica.  

Com essa retomada de consciência por parte dos participantes dessa pesquisa quanto 

à leitura do mundo ao seu redor, brotaram motivações de todos os tipos para o alcance de 

metas gerais e específicas, seja por meio de processos mentais (memória, atenção, motivação, 

desejos, sonhos, aspirações, frustrações, (re)tomada de decisão, autocontrole, autonomia) seja 

                                                           
49

 É sabido que a disposição dos alunos nas turmas, após o processo de matrícula em grande parte das escolas de 

educação básica, obedece a determinados critérios, sendo quase sempre a primeira turma de alunos aquela com 

não repetentes, com médias mais altas, melhor comportamento etc. Sob essa ótica, a Turma A (controle) 

acompanhou o crescimento do outro grupo, o qual passou a ter médias semelhantes, mas com rendimento 

inferior na variabilidade de notas mais altas – o que foi comprovado pelo teste ANOVA, pelos dados históricos e 

pelas respostas ao questionário biográfico, além de os documentos da escola terem sugerido que aquele grupo era 

o menos fraco entre as três turmas existentes. 
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por estratégias de compreensão conseguidas com o acompanhamento deste pesquisador e da 

professora da disciplina de português daquelas turmas. 

Conseguimos, ainda, respostas por análise subjetiva à questão quanto às 

possibilidades ou aos caminhos possíveis para que os alunos pudessem melhorar o seu 

rendimento em LM estudando outras línguas da mesma família e transferindo competências 

de compreensão entre LE e LM. Os resultados comprovaram o aumento de rendimento nas 

notas a partir do uso de estratégias diversas no processo de compreensão de textos escritos e, 

ainda, nuances de possíveis competências desenvolvidas pelos alunos para que houvesse um 

trânsito eficiente de conhecimentos variados que podem favorecer o processo de compreensão 

da escrita de qualquer língua de origem de alunos e em qualquer cultura.  

  O enriquecimento na compreensão da sua própria língua materna, sua identidade, 

poderá ser cada vez mais estendido com uma abordagem plurilíngue ao ensino de línguas. 

Não se pode afirmar, entretanto, que se trata de um novo método de ensino, mas de uma nova 

ferramenta e um instrumento de ensino.   

Nessa perspectiva, a prática educativa de ensino de línguas apresenta tanto uma 

dimensão cultural quanto política. A observação participante, a gravação e leitura dos vídeos, 

as anotações evidenciaram uma socialização que é caracterizada também pelo fator 

educacional e não apenas instrucional, que pode ter efeito direto na identidade social dos 

aprendizes a partir de objetivos educacionais (que são também políticos, pois o ensino de 

línguas tem grande significado para a política de estado de uma nação). O nível de ensino 

fornece, portanto, ajuda prática em processos de interação com os outros em uma sociedade 

que depende cada vez mais da comunicação, o que é uma das condições para a aquisição de 

autonomia e cidadania. 

Esse potencial político do ensino de línguas é o diferencial que pode contribuir para 

mudanças sociais. Ele pode estar explícito a partir de reflexões que o aprendiz tem sobre o seu 

próprio país e as várias identidades presentes nessa cultura, combinadas com o resultado de 

uma dimensão comparativa na qual esse mesmo aprendiz pode perceber amplamente a sua 

situação a partir do estudo da cultura de outro país. A esses elementos atribui-se a 

possibilidade de contribuir com a prática do docente para o ensino de línguas, tomada por 

muitos como conservadora e tradicional, mas que pode carregar maiores traços de criticidade 

e reflexões.  

Além disso, o caráter inovador da prática desenvolvida nesta temática requer vontade 

política dos dirigentes educacionais que pressupõe a apreciação de órgãos institucionais 

competentes para que o projeto fosse, talvez, utilizado no Brasil, no sentido de contribuir com 
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a formação inicial e continuada dos docentes da rede. Assim, o quadro apresentado neste 

estudo aponta para uma continuidade no processo de inserção permanente dessa nova 

disciplina na matriz curricular da educação básica do Município de Natal, ou mesmo na 

inserção de técnicas de IC não apenas nas disciplinas de línguas, mas no cotidiano geral da 

escola, por meio de outras atividades ou disciplinas curriculares. 

A intervenção pedagógica planejada e executada principalmente com a inclusão de 

nova disciplina com caráter plurilíngue e multicultural, com material didático específico e 

aplicado por professor formado e capacitado para tal função pode ser expressa: (i) nos 

resultados positivos e significativos apresentados pelos participantes em relação à 

problemática do analfabetismo funcional, que também foi detectado em parte dos alunos, bem 

como na resposta imediata quando da inclusão dessa nova disciplina, com novos materiais, 

caderno de atividade apropriado – identidade da disciplina de ILR – e com a inclusão de 

encaminhamentos e novos processos didáticos como aula de campo na Universidade e aulas 

em plataformas de aprendizagem internacionais;  (ii) na continuidade regular na motivação 

dos alunos em aprender mais sobre o novo assunto e, principalmente, na vontade de praticar 

as novas estratégias compreendidas dentro dessa temática durante todo o processo; (iii) na 

curiosidade da imprensa de outras instituições de ensino e órgãos públicos quanto ao 

funcionamento dessa nova abordagem; (iv) na percepção de outros professores de línguas e 

até de outras áreas do conhecimento nos efeitos pessoais e profissionais que esse tipo de 

abordagem pode trazer para a vida desses docentes. 

Apesar disso, a abordagem ainda é relativamente nova e o caráter de ineditismo deste 

projeto, em específico, trouxe algumas limitações, como, por exemplo, a falta de pesquisas 

que tratam desse tipo de transferência de competência específica de LE → LM/ LE → LE, 

que na teoria aparece muito pouco, com papel coadjuvante e em uma tipologia quase 

unicamente é caracterizada como LM → LE e que, na prática, é quase inexistente. Isso 

dificultou desenharmos com mais afinco a nossa metodologia e, consequentemente, limitou o 

número de alunos atendidos pelo projeto e o seu tempo de execução.  

Com o aumento do número de alunos e escolas e mais tempo para explorarmos a 

nova abordagem, possivelmente não teríamos somente uma linha ascendente no rendimento 

de médias escolares, mas uma permanente comprovação de que qualquer abordagem 

teoricamente válida e metodologicamente comprovada pode atender as necessidades de 

nossos alunos. A parte de divulgação de resultados em eventos locais, nacionais e 

internacionais – etapa importante da pesquisa-ação –, minimizou essa carência com a troca 
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direta de informações e geração de materiais em países onde a abordagem plurilíngue é mais 

utilizada e divulgada. 

Encontramos, ainda, dificuldades na análise dos dados quantitativos, que foi 

proporcionalmente fundamental para a nossa pesquisa enquanto tipologia metodológica, pela 

inexistência nos cursos de graduação e pós-graduação, nos cursos de Educação e Letras, de 

disciplinas que cubram esse tipo de lacuna, o que nos remete à urgente necessidade de ruptura 

entre crenças que por vezes são ensinadas e até sugeridas, mas que não há suporte teórico para 

pormos em prática muitas coisas que a própria academia ensina. Para superarmos esse 

problema, que poderia desqualificar ou descaracterizar o nosso estudo, o envio dos dados ao 

Deparatamento de Estatística da UFRN foi indispensável e necessário para a credibilidade da 

pesquisa. 

Muitas possibilidades interessantes podem ter perpassado pela nossa análise, em 

meio a algumas sugestões, sem, entretanto, figurarem no texto final. O nosso objetivo, bem 

mais modesto, embora arriscado e ousado, não foi o de abordar todas as possibilidades de uma 

abordagem plurilinguista. Contudo, esperamos despertar o interesse por essa nova abordagem 

e que outros pesquisadores possam encontrar mais facilidades para que a educação dos nossos 

jovens venha a melhorar significativamente. Acreditamos ter cumprido de forma positiva o 

trabalho a que nos propusemos. 

Ao lado do direcionamento no sentido de inserir uma nova disciplina para contribuir 

com a melhoria na compreensão da escrita do português, deixamos a constatação quanto à 

emergência de definições por parte da rede de ensino municipal para esse assunto em 

específico. Mesmo considerando o nosso empenho e resultados encontrados que apontam para 

a melhoria da compreensão do português dos sujeitos que receberam a nova proposta aqui 

apresentada, é necessário um trabalho feito em parceria, em regime de colaboração, 

constituindo-se em um rico espaço de análise e reflexão em torno dos encaminhamentos 

apresentados pela pesquisa. 
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Estimado aluno, 

Você   foi   selecionado   para   fazer   parte   de   uma   nova 

experiência  que  tem  como  principal  objetivo  ajudá-lo  a  melhorar 

a  utilização  da  linguagem,  que  é  uma  ferramenta  essencial  para 

todos   nós   que   participamos   diariamente   de   variadas   práticas 

sociais. 

Não  apenas  quando  conversamos  com  outras  pessoas, 

em   diferentes   situações,   entramos   em   contato   com   múltiplas 

linguagens   e   diferentes   discursos.   A   leitura   está   presente   em 

nossas  vidas  de  uma  maneira  tão  forte  que  muitas  vezes  nem 

percebemos  a  sua  grande  importância.  Praticamente  tudo  o  que 

realizamos  é  feito  através  dela.  Não  são  somente  as  palavras 

que são lidas, mas cores, sons, expressões, números, 

sensações,   enfim,   estamos   o   tempo   inteiro   lendo   o   mundo   e 

tentando entendê-lo. Quando conseguimos, fica tudo mais fácil. 

Somente  através  da  compreensão  do  que  acontece  ao 

nosso  redor,  podemos  participar  com mais  autonomia  e  sucesso 

de todas as nossas práticas sociais. Ao ler jornais, livros, 

revistas, propaganda, rótulos e manuais; escrever uma carta,  um 

bilhete   ou   e-mail;   e   até   mesmo   quando   expressamos   nossos 

sentimentos, dúvidas, descobertas, estamos utilizando a 

linguagem para que todas essas ações possam ser formuladas. 

Participando  desta  experiência,  você  estará  colaborando 

para  o  desenvolvimento  da  minha  pesquisa  de  doutorado  sobre 

o  aprendizado  da  Língua  Portuguesa  através  do  plurilinguismo 

linguístico.  Sua  participação  é  muito  importante,  pois  contribuirá 

para um projeto que visa melhorar o ensino e a aprendizagem da 

Língua Portuguesa para os alunos do ensino fundamental. 

Imagine, então, como você é especial para nós! 

Por  isso,  precisamos que  você  responda  a  todos os  itens 

e atividades deste livro com honestidade e empenho, e 

asseguro-lhe  que  será  mantido  todo  o  respeito  e  discrição  sobre 

suas respostas e, principalmente, quanto aos seus dados 

pessoais. 

Contando  com  a  sua  participação  e  disposição  em  nos 

ajudar, agradeço-lhe antecipadamente. 

Cordialmente, 
 

RUDSON EDSON GOMES DE SOUZA 

Aluno de pós-graduação do Programa de Estudos da Linguagem, nível 
doutorado, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, 

sob a orientação da Profª Drª Selma Alas Martins.
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Data: ___ / ___ / ___. 
 

Desejamos te conhecer melhor 

 
Instruções: 

· Responda cada questão com sinceridade (sua identidade será mantida no anonimato). 

· Marque um X na (s) alternativa (s) de múltipla escolha, segundo o modelo abaixo: 

 leitura 

· Use os espaços fornecidos para acrescentar o que achar necessário. 

 
 
Dados pessoais / escolares: 

1. Nome: ______________________________________________________________________ 

2. Sexo: 

□  feminino 

□  masculino 
 
3. Idade: _____ anos 

4. Endereço (apenas o nome do bairro): ______________________________________________ 

5. Você trabalha: 

□ sim 

□ não 
 
6. Você já repetiu de ano? 

□  sim 

□  não 

Se sim, qual (ais) a (s) série (s) e quantas vezes: ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
7. Você é repetente? 

□ sim 

□ não 
 
8. Você já abandonou alguma série durante algum ano letivo? 

□ sim 

□ não 

Se sim, qual o motivo: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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                       9. Você gosta da sua escola? 

□ sim 

□ não 

Por quê? ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
10. Você gosta de estudar? 

□ sim 

□ não 

Por quê? ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
11. Qual (ais) a (s) sua (s) matéria (a) favorita (s)?______________________________________ 

12. Você acha a Língua Portuguesa difícil? 

□ sim 

□ não 

Por quê? ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
13. Você gosta de ler? 

□ sim 

□ não 

Por quê? ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
14. Você gosta de escrever? 

□ sim 

□ não 

Por quê? ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

15. Você já estudou alguma Língua Estrangeira, fora o Inglês que aprendemos na escola? 

□ sim 

□ não 

Se sim, qual (ais) e por quanto tempo: ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

16. Você tem ou teve algum contato com alguém que fala uma Língua Estrangeira? 

□ sim 

□ não 

Se sim, qual o tipo de contato, e por quanto tempo: _________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

17. Você gostaria de aprender outro (s) idioma (s): 

□ sim Se sim, qual (ais): ____________________________________________________ 

□ não 
 

18.  Você  gostaria  que  a  sua  escola  adotasse  alguma  disciplina  que  apresentasse  um  pouco  da 

cultura,  da  história,  da  língua  de  outros  países  para  que  você  pudesse  conhecer  um  pouco  mais 
sobre eles, ou até mesmo conseguir aprender um pouco dessa (s) nova (s) língua (s), para utilizá- 
la, por exemplo, como ferramenta de leitura ou comunicação pela internet  com pessoas de outros 
países? 

□ sim 

□ não 
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                    Conhecimento em línguas românicas: 

A  seguir,  você  encontrará  três  textos  escritos  em  diferentes  idiomas.  Vamos  dar  uma  olhadinha 

neles? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupe du monde de football de 2014 

La  Coupe  du  monde  de  football  de  2014  est  la  20ª  édition  de  la  Coupe  du  monde  de  football, 

compétition  organisée  par  la  FIFA  et  qui  réunit  les  meilleures  sélections  nationales.  Sa  phase 

finale aura lieu à l'été 2014 au Brésil, seul pays  candidat de ce continent. Le 7 mars 2003, la FIFA 

annonce  que  la  Coupe  du  monde  serait  organisée  en  Amérique  du  Sud  pour  la  première  fois 

depuis  l'Argentine  en  1978,  en  accord  avec  sa  nouvelle  politique  qui  veut  que  l'organisation  de  la 

phase finale de la coupe tourne à travers les différentes confédérations continentales (poursuivant 

ainsi  sur  la  lancée  des  dernières  compétitions,  Asie  en  2002  avec  le  Japon  et  la  Corée  du  Sud, 

Europe en 2006 avec l'Allemagne et Afrique en 2010 avec l'Afrique du Sud). 
 
Le  17  mars  de  la  même  année,  les  différentes  fédérations  du  CONMEBOL,  la  confédération  sud- 

américaine  de  football,  adoptent  le  Brésil  comme  candidat  unique  de  la  zone,  et  ce  à  l'unanimité. 

Le Brésil dépose sa candidature officielle le 31 juillet 2007. Le 16 juillet 2006, la Colombie se porte 

candidate  mais  le  11  avril  2007,  elle  retire  sa  candidature  en  raison  des  nombreux  soutiens  à  la 

candidature brésilienne. 
Fonte : wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_2014 
 

19. Em qual idioma o texto foi escrito? _______________________________________________ 

20.  De  acordo  com  o  texto,  o  Brasil  foi  escolhido  para  sediar  a  Copa  do  Mundo  de  Futebol  em 

2014  por motivos  políticos. Qual  foi  o  acordo  e por que foi  escolhido  um país  da  América  do  Sul? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

21. Qual (is) estratégia (s) você utilizou para compreender o texto?________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Figura 1 - Ponta Negra - Natal/RN - http://www.flickr.com/photos/beraldoleal 
 
 
 
 

Ciudad del Sol – Natal 
 
El  25  de  diciembre  de  1597,  en  la  época  en  que  Brasil  era  una  colonia  de  la  corona  portuguesa, 

una   escuadra   lusa   alcanzó   el   río   Potenji   con   la   misión   de   restablecer   su   autoridad   sobre   la 

capitanía  de  Rio  Grande  do  Norte,  por  aquel  entonces  dominada  por  bucaneros  franceses.  Doce 

días  más  tarde,  el  6  de enero,  coincidiendo  con la  festividad  del  calendario  católico,  se  empezó  a 

construir  la fortificación que  sería,  hasta  la  actualidad,  el  lugar  más  prominente  del  Estado  de  Rio 

Grande do Norte: la Fortaleza de los Reyes Magos. 
 

Después de que Portugal recuperase el territorio, el   jefe de la expedición, Jerônimo de 

Albuquerque, demarcó los límites de aquel asentamiento junto al río Potenji el 25 de diciembre de 

1599.  No está claro de cuál de  las dos fechas procede el nombre:  de ese mismo 25 de diciembre 

o   del   de   dos   años   antes.   De   cualquier   modo,   así   fue   como   se   creó   Natal   ("Navidad",   en 

portugués). 
 

La capital de Rio Grande do Norte disfrutó de un crecimiento moderado hasta el siglo XX, cuando 

sus  innumerables  y  hermosísimas  playas  y  dunas  fueron  finalmente  dotadas  de  la  infraestructura 

adecuada  para  el  turismo.  La  construcción  de  la  Via  Costeira  -una  gran  avenida  costera-  en  el 

decenio  de  1980  supuso  un  hito  en  el  desarrollo  de  Natal,  que  es  ahora  uno  de  los  destinos 

preferidos de los extranjeros que visitan Brasil. Vienen atraídos por maravillas como Ponta Negra, 

Genipabu,   Redinha,  Pipa,   Piranji  y  otras   playas  espectaculares  dentro  de  la  ciudad  y  en  sus 

inmediaciones. 
 

Natal  se  enorgullece  de  ser  llamada  Cidade  do  Sol  (Ciudad  del  Sol)  gracias  a  su  perfecto  clima 

tropical,  que  proporciona  una  temperatura  media  anual  de  28º  C,  y  unos  300  días  de  sol  al  año. 

Su   ubicación,   tan   cercana   a   Europa   como   cualquier   otra   ciudad   de   América,   también   ha 

estimulado el turismo internacional. 
Fonte : fifa.com/worldcup/destination/cities 
 

22. Em qual idioma o texto foi escrito? _______________________________________________ 
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23.   De   acordo   com   o   texto,   Qual   a   missão   da   expedição   portuguesa   ao   Brasil,   em   1597? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

24. O que foi determinante para fazer de Natal um destino turístico conhecido internacionalmente? 

______________________________________________________________________________ 

25. Qual (is) estratégia (s) você utilizou para compreender o texto?________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Storia 

 
 

"Coluna Capitolina", un regalo di Benito Mussolini 
dato alla comuni di Natal. 

Il   punto   più   orientale   del   Sud   America,   capo   Sao 

Roque,  circa  30  km  a  nord  di  Natal,  fu  scoperto  nel 

1501,   durante   la   spedizione   portoghese   del   1501- 

1502   capitanata   dall'esploratore   fiorentino   Amerigo 

Vespucci. Successivamente per decenni non ci 

furono  stabili  insediamenti  europei  nell'area,  abitata 

soltanto  dalla  tribù  indigena  dei  Potiguar  (mangiatori 

di gamberi). 
 

La  "Coluna  Capitolina"   è  una  colonna  di  Roma,  in 

rappresentanza  dell'Italia,   come   ringraziamento  per 

la  buona  accoglienza  che  il  popolo  del  Rio  Grande 

do  Norte  offrì  agli  aviatori  Carlo  del  Prete  e  Arturo 

Ferrarin.  Il  5  luglio  1928,  questi  piloti  raggiunsero  la 

costa  Potiguar,  da  Roma,  dopo  un  volo  di  più  di  49 

ore,  senza  scalo,  per  una  distanza  di  più  di  7  mila 

chilometri. La colonna, ha questo nome perché 

proviene dal Monte Campidoglio a Roma. 
 

Il  promotore  della  donazione  fu  Benito  Mussolini,  e 

perciò  il  monumento  è  stato  talvolta  considerato  un  simbolo  fascista.  Nel  1935,  durante  il  periodo 

della sollevazione detta della Intentona comunista, la colonna fu ribaltata. 
 

26. Em qual idioma o texto foi escrito? _______________________________________________ 

27. Quem presenteou Natal com a “Coluna Capitolina”, qual foi o motivo e de onde exatamente ela 

foi removida? __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

28. Qual (is) estratégia (s) você utilizou para compreender o texto?________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Como vai a nossa Língua Portuguesa? 

 

Pablo  Picasso  nasceu  no  dia  25  de  outubro  de  1881,  em 

Málaga, sul da Espanha. Era um artista plástico versátil: além de 

pintar telas, fazia gravura, escultura, desenho, colagem, 

cerâmica e ilustração para livros. 

De  personalidade  emotiva,  imprimia  em  suas  obras  seu 

estado  de  espírito.  No  período  de  vida  em  que  se  sentiu  muito 

infeliz e solitário, pintava usando tons de azul e seus 

personagens, nessa “fase azul” (1901 -1904), também 

demonstravam expressão de tristeza e solidão. Em 1905, 

quando   se   apaixonou   por   Fernande   Olivier,   deu   início   à   sua 

“fase  rosa”.  Seus  personagens  eram  a  imagem  da  alegria  e  a 

arte   circense   constituía   o   tema   das   telas   produzidas   em   tons 

rosa. 

Em  1907,  conheceu  o  pintor  francês  Georges  Braque  e, 

juntos, criaram o “cubismo” – um dos movimentos mais 

significativos da arte moderna. 

O  “cubismo”  rompeu  com  as  tendências  tradicionais  que 

usavam   formas   harmônicas   para   expressar   a   realidade   e   o 

mundo. Caracterizou-se, marcadamente, por recriar na tela 

cenas e seres através do uso das figuras geométricas, 

principalmente 
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(principalmente o cubo), entrecortadas ou sobrepostas 

(buscando  produzir  um  efeito  tridimensional),  da  decomposição 

de objetos e planos e do monocromatismo (uso de uma cor só). 

Em 26 de abril de 1937, aviões militares alemães 

destruíram  a  cidade  espanhola  de  Guernica.  Picasso  estava  na 

França,   trabalhando   numa   obra   encomendada   pelo   governo 

espanhol  para  uma  exposição  que  seria  realizada  no  mês  de 

junho,  em  Paris.  Ao  saber  da  tragédia  de  Guernica,  deu  início  à 

tela, que intitulou com o mesmo nome (figura da página anterior). 

Picasso   produziu   mais   de   22   mil   obras.   Faleceu   na 

França, em 8 de abril de 1973. 
 

- Observando a tela, responda: 
 

1. O que Picasso quis transmitir com essa tela? _____________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
 
 
2.  Há  elementos  na  tela  que  podem  ser  relacionados  à  ideia  de 

destruição. Identifique-os. _______________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
 
 
3.  A  cena  retratada  na  tela  sugere  um  lugar  ao  ar  livre  ou  um 

lugar fechado? Por quê? _______________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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4. Observe a fisionomia e as mãos do guerreiro na tela. Pode-se 

inferir  de  que  forma  ele  morreu?  O  que  levou  você  a  concluir 

isso? _______________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
 
 
5. O que o touro pode simbolizar nessa tela? _______________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
 
 
6. Aponte traços caracterísitcos do “cubismo” presentes na tela. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
 
 
7. Ao observar a tela, descreva: 

a) Os sons que ela sugere. _____________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

b) Os cheiros que você imagina. ________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
 
 
8.  Qual  poderia  ser  o  objetivo  de  Picasso  ao  fazer  essa  tela  tão 

grande, com 3,51m por 7,82m? __________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Intercompreensão? O que é isso? 

 

Você  algum  dia  já  pensou  em  ser  capaz  de  compreender  textos 

em  francês?  Espanhol?  Italiano?  Comunicar  com  outros  povos, 

conhecer outras culturas, se expressando em sua própria 

língua?  Reconhecer  e  compreender,  pelo  menos  um  pouquinho, 

quando ouve um francês, espanhol ou italiano falando? 
 
Pois  então!  Essa  é  a  proposta  da  disciplina  Intercompreensão 

de  Línguas  Românicas  (ILR).  Levar  você  a  se  dar  conta  que 

tem condições para compreender outras línguas além do 

português. 
 
Não é difícil porque na comunicação por meio da 

intercompreensão, o locutor faz uso de sua própria língua 

materna.  Sendo  assim,  a  disciplina  ILR  não  pretende  ensinar  a 

falar ou escrever em língua estrangeira, mas ajudar a 

desenvolver  formas  (estratégias)  para  que  você  compreenda  as 

línguas, mesmo que jamais tenha estudado alguma delas. 
 
Como  conseguir?  Que  tal  partir  dos  conhecimentos  que  possui 

em português ou em outras línguas que já estudou? 
 
Vamos tentar? 
 
Bom trabalho! Bon travail! Buen trabajo! Buon lavoro! ... 

Profª Selma Alas Martins 
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La vida es sueño (Pedro Calderón de la Barca) 

 

PERSONAJES 
 
Segismundo: personaje principal, a cuyo 
alrededor se desarrolla toda la obra. 
Viéndosele  en  un  principio  como  hombre-fiera, 
se lo describe como alma reprimida, muy 
reflexivo,  alterado  por  su  larga  reclusión.  A  lo 
largo  de  la  obra,  va  evolucionando:  al  principio 
busca   la   venganza,   comportándose   en   forma 
cruel  y  despiadada,  pero  luego  aparecen  en  él 
ciertos  rasgos  de  humanidad  (al  perdonarle  la 
vida  a  Clotaldo  demuestra  que  ha  cambiado  y 
logra vencer a su destino). 
Rosaura: personaje principal   femenino, que 
une  fuerzas  con  Segismundo  para  impedir  que 
Astolfo  se  convierta  en  rey  y  así  evitar  que  se 
case con Estrella. Cuando llega desde 
Moscovia a la corte, oculta su identidad, 
haciéndose   pasar   por   una   criada.   Durante   la 
obra descubre que es hija del ayo de 
Segismundo,   Clotaldo.   Finalmente,   declarada 
noble, puede casarse con Astolfo. 
Basilio:  rey  de  Polonia,  padre  de  Segismundo. 
Es   un   hombre   preocupado   por   lo   que   pueda 
sucederle a su Pueblo. Es débil e indeciso. Sus 
campos  son  las  matemáticas,  las  ciencias  y  la 
astrología, no demostrando realmente una 
sabiduría  orientada  hacia  el  gobierno.  Teme  a 
Segismundo desde que ha escuchado el 
oráculo  que  le  dice  el  hado.  Al  final  admite  sus 
errores. 

Clotaldo: Lacayo de Segismundo. Es el único, aparte del rey, que puede verle. Le ha  enseñado a 
Segismundo todo lo que sabe. Se muestra como un personaje anciano, que ha vivido 
anteriormente   aventuras   amorosas   (es   el   padre   secreto   de   Rosaura).   Como   personaje-tipo 
representa la superstición. 
Astolfo:  duque  de  Moscovia,  con  el  que  Basilio  hace  un  trato  para  mantener  el  trono  de  Polonia. 
Está   dispuesto   a  casarse   con   Estrella   a   pesar   de   amar   a   Rosaura.   Al   fin   consigue   su   amor 
deseado. 
Estrella: bella y noble infanta de la corte de Basilio dispuesta a casarse con Astolfo para mantener 
el trono. Al fin acaba casándose con Segismundo. 
Clarín: compañero de Rosaura. Es muy ingenioso, responde al arquetipo de cómico. 
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                Estudo do texto 
 
 

Recursos de representação na arte dramática 
 

01. Em qual idioma o texto foi escrito? _______________________________________________ 

02. O texto apresente quantas personagens? Identifique-as. ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

03. Quem são as principais personagens da peça? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

04. Quem é Basilio? _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

05.  Há  uma  personagem,  talvez  mais  velha,  com  algumas  aventuras  amorosas.  Quem  é  ela  e  o 

que representa na peça? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

06. O que faz Rosaura quando chega à corte, e qual o seu principal objetivo?________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

07.   Qual   (is)   estratégia   (s)   você   utilizou   para   compreender   o   texto?   Se   você   teve   alguma 

dificuldade procure explicar o porquê. _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

                            

                           O texto que você leu traz as personagens de uma peça de teatro. Uma narrativa é composta por ação, 

personagens,  tempo,  espaço  e  narrador,  embora  esse  último  seja  quase  sempre  dispensado  no 

teatro. As personagens fazem o papel de narrador pelas suas falas diretas, na peça. 
 
 
 

Les textes dramatiques 

 

On  appelle  "textes  dramatiques"  les  textes  de  théâtre.  Ne  pas  confondre  cet  emploi  de  l'adjectif 
"dramatique"  avec  celui  qui  sert  à  désigner  une progression  de  l'action  au  théâtre.  En  ce  sens  est 
"dramatique" ce qui provoque une alternance d'espoir et de crainte  Le mot "dramaturge"  désigne 
un auteur de pièce de théâtre. 
 
On peut représenter un événement en le racontant à des auditeurs ou des lecteurs, ou en le jouant 
devant  des  spectateurs.  Ainsi,  le  théâtre  se  différencie  du  récit  parce  que toute  représentation  est 
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                       étymologiquement  "drama"  (=  une  action),  puisque  des  acteurs  imitent  des  actions,  et  "theatra", 

puisqu'ils  sont  "regardés"  par  des  témoins.  Le  théâtre  épouse  donc  mieux  que  tout  autre  mode 
d'expression   les   apparences   de   la   réalité,   ("apparences",   car   ce   genre   littéraire   obéit   à   de 
nombreuses conventions: cf. ci-dessous "décor", "aparté" ...). 
 
Bien entendu, le texte théâtral n'est pas, comme le texte narratif ou poétique, une fin en soi. Il n'est 
pas,  par  définition,  destiné  à  être  lu  mais  à  être  joué,  représenté.  C'est  pourquoi  il  faut  lire  une 
oeuvre dramatique en ne perdant pas de vue que son aboutissement est la représentation. 
 
COMPOSITION DE L' OEUVRE DRAMATIQUE 
 
Le prologue : 
Avant-propos   qui   précède   parfois   l'action   proprement 
dite, récitée  par  un personnage généralement  étranger  à 
l'action, et qui raconte des événements antérieurs, 
explique  les  intentions  de  l'auteur  ou  s'efforce  de gagner 
l'indulgence   du   public.   Exemples:   Le   prologue   de   La 
Machine  infernale,  de  Jean  Cocteau,  récité  par  l'auteur; 
Le prologue d'Antigone de Jean Anouilh. 
 
Un acte: 
Partie d'une pièce correspondant à une étape importante 
dans le déroulement de l'action. Les tragédies 
classiques sont divisées en cinq actes, l'action 
culminant généralement au quatrième (Mots-clés). 
Exemple:  La  composition  des  Femmes  savantes  (1672), 
de Molière, résumée par rapport aux actions des 
personnages, est la suivante: I. Armande contre 
Henriette;   II.   Philaminte   contre   Chrysale;   III.   Trissotin 
contre  Vadius;  IV.  Clitandre  contre  Trissotin;  V.  Déroute 
de Trissotin. 
 
Une scène : 
Partie   d'un   acte   ou   d'un   tableau   au   cours   de   laquelle   le   plateau   est   occupé   par   les   memes 
personnages. 
 

Estudo do texto 
 
 

Composição de uma obra dramática 
 

01. Em qual idioma o texto foi escrito? _______________________________________________ 

02. Qual a diferença entre “dramático” e “dramaturgo” segundo o texto? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

03. O prólogo geralmente ocorre antes ou depois da ação do texto e qual a sua finalidade? _____ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

04.  Descreva  o  papel  do  “ato”  e  a  quantidade  de  atos  mais  utilizadas  pelas  tragédias  clássicas? 

______________________________________________________________________________ 
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                       ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

05. O que é uma “cena” no texto dramático?___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

06.   Qual   (is)   estratégia   (s)   você   utilizou   para   compreender   o   texto?   Se   você   teve   alguma 

dificuldade procure explicar o porquê. ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 

No  teatro,  outros  elementos  atuam  com  o  objetivo  de  produzir  determinados  sentidos,  além  da 

interpretação  dos  atores  através  da  expressão  corporal  e  entonação:  o  figurino,  a  sonoplastia,  o 

cenário e a iluminação. O efeito cômico pode aparecer representando o moralmente condenável. 
 

 

Conferenza Del Professore Pietro Trifone All’istituto 

Italiano di Cultura di Rio de Janeiro 

Pietro Trifone 
Il testo drammatico ha uno statuto un po' 
particolare,  diverso  da  quello  di  altri  tipi  di  scrittura 
letteraria.   A   differenza   del   testo   narrativo   e   del 
testo  poetico,  il  testo  drammatico  è  infatti  un  testo 
scritto nella prospettiva di essere poi recitato: il suo 
processo  di  elaborazione  non  si  esaurisce  del  tutto 
nell'ambito  della  scrittura,  ma  presuppone  un  ciclo 
comunicativo  più  esteso  e  più  articolato,  che  arriva 
a   compiersi   pienamente   solo   nel   momento   della 
rappresentazione,  quando  gli  attori  danno  corpo  e 
voce  ai  personaggi,  e  tutta  la  vicenda  prende  vita 
sulla   scena.   Questo   carattere   specifico   del   testo 
drammatico   ha   inevitabili   conseguenze   sul   piano 
linguistico,  nel  senso  che  la  lingua  teatrale  tende  a 
collocarsi  in  uno  spazio  intermedio  tra  lo  scritto  e  il 
parlato:  appartengono  alla  dimensione  dello  scritto  fattori  come  l'organizzazione  delle  varie  parti  e 
la pianificazione dell'insieme, volte l'una e l'altra al conseguimento di determinati fini 
drammaturgici;  un  tratto  tipico  del  parlato  è  invece  nella  stessa  struttura  dialogica,  che  sollecita  lo 
scrittore di teatro ad aderire alle caratteristiche di immediatezza espressiva proprie della. 
 
 

Reflita sobre o público que vai assisitr à encenação teatral. O texto dramático é produzido, em geral, 

para públicos específicos, para pessoas que gostam de ver encenado esse tipo de texto, por exemplo, 

no teatro. Através das cenas, da fala das personagens, eles estão lendo o texto escrito pelo autor da 

peça. O público se identifica com o autor, seus objetivos, com o lugar onde a peça acontece. 
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Estudo do texto 
 
 

A linguagem do texto 
 

01. Em qual idioma o texto foi escrito? _______________________________________________ 

02. Quanto à produção do texto, identifique: 

a) Quem é o autor do texto?   ______________________________________________________ 

b) Para que evento ele foi produzido?________________________________________________ 

c) Onde aconteceu esse evento? ___________________________________________________ 

03.  Segundo  esse  autor,  o  texto  dramático  tem  uma  particularidade  que  o  distancia  de  que  tipos 

de textos? _____________________________________________________________________ 

04. Por que em seu processo de elaboração, o texto dramático não está limitado à escrita? O que 

esse processo pressupõe? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

05.  No plano linguísitco, essa caracterísitca específica faz com que,  inevitavelmente, a linguagem 

teatral se posicione num espaço diferente. Que espaço é esse? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

06.   Qual   (is)   estratégia   (s)   você   utilizou   para   compreender   o   texto?   Se   você   teve   alguma 

dificuldade procure explicar o porquê. _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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                       Guión de cine 

 

El  guion  cinematográfico  es  un  documento  de  producción,  en  el  que  se expone  el  contenido  de 
una obra cinematográfica con los detalles necesarios para su realización. 
 

Un  guion  cinematográfico  contiene  división  por  escenas,  acciones  y  diálogos  entre  personajes, 
acontecimientos,   descripciones   del   entorno   y   acotaciones   breves   para   los   actores   sobre   la 
emoción  con que  se  interpretará.  Un guion  literario  bien  escrito  tiene que transmitir  la  información 
suficiente  para  que  el  lector  visualice  la  película  en  su  imaginación:  cómo  transcurre  el  diálogo, 
cómo actúan los personajes y con qué objetos interactúan, sin especificar todavía los pormenores 
de la producción ni el trabajo de cámara. 
 

A lo largo del tiempo se han ido estandarizando ciertos requerimientos de formato en los guiones. 
Son requerimientos que la industria del cine espera encontrar en un guion profesional y van desde 
la  tipografía  hasta  los  márgenes  y  cómo  marcar  los  cambios  de  escena:  si  la  acción  sucede  en 
interiores,   exteriores,   de   día   o   de   noche.   También   se   separa   claramente   el   diálogo   de   los 
personajes del resto de la acción. 
 

               Estudo do texto 

 
 

Para entender o texto 
 

01. Em qual idioma o texto foi escrito? _______________________________________________ 

02. O que é um roteiro cinematográfico? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

03. Como um roteiro cinematográfico está dividido? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

04. Quais as caracterísitcas de um bom roteiro literário? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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05. Como as cenas são marcadas em um bom roteiro profissional da atual indústria 

cinematográfica? _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

06.   Qual   (is)   estratégia   (s)   você   utilizou   para   compreender   o   texto?   Se   você   teve   alguma 

dificuldade procure explicar o porquê. ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

Na prática 

 
 

Planejamento e elaboração do texto 
 
 

01. Em qual idioma o roteiro está escrito A SEGUIR? ___________________________________ 

02. Dê forma ao seu roteiro (em português). 

a)   Leia   o  roteiro  “La   Notte  Di   San  Giovanni”   e   continue   a  história   de   uma   maneira  coerente 

indicando as falas diretas das personagens (você também pode criar novas personagens). 

b) Você pode precisar escrever a indicação para a cena, especificando o local, tomada externa ou 

interna, período do dia. 

c)   Inclua   rubricas   para   indicar   acontecimentos   na   cena,   entonação   e   gestos   (lembre-se:   as 

rubricas podem vir, entre parênteses, abaixo do nome da personagem ou em suas falas). 
 

                      

                      LA NOTTE DI SAN GIOVANNI di Mario Olivieri 

 
 

CENA 

Casa di Lilli, quarto, interior, notte 
Marianna cerca di parlare con Lilli. 
 

MARIANNA 

(Sussurrando tra se) 
 

Andra` tutto bene, amore mio. La mamma e` qui con te. (Una lacrima le riga il volto.) 
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MARIANNA (Continua) 

 

Non ci succedera` niente, piccola. Leggeri rumori provenienti dall’esterno intimoriscono e agitano 

Marianna. Poggia il rosario accanto alla figlia, si alza rapidamente dal letto e si dirige verso la 
finestra aperta. Guarda fuori, ma non vede nulla. I rumori, pero`, si fanno sempre piu` frequenti. 
 
 

MARIANNA (Continua) 

(A voce bassa, ma decisa) 
 

Lilli! Svegliati! Lilli farfuglia qualche parola incompresibile, rigirandosi nel letto e continuando a 

dormire. La donna si avvicina alla figlia e le scuote la spalla in modo brusco. 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

MARIANNA (Continua) 

(Con un tono piu` duro) 
 

Alzati, forza! Dobbiamo andare! Lilli, a fatica e in dormiveglia, si toglie il lenzuolo di dosso e si 

alza dal letto: ha addosso un abitino in un  morbido velluto nero che le arriva all’altezza delle 
ginocchia, lasciando scoperte braccia e spalle. 
 

LILLI 

(Piagnucolando) 
 

Che  succede,  mamma?  Io...io  ho  sonno...voglio  dormire...  Marianna  s’inginocchia  davanti  alla 

figlia. La guarda dritta negli occhi: MARIANNA Amore mio... Prende tempo, cerca di misurare 
bene le parole. 
 

MARIANNA (Continua) 
 

...ascoltami...qualsiasi  cosa  succeda  stanotte...  Trattiene  a  fatica  le  lacrime.  La  piccola  Lilli  la 

guarda con occhi assonnati. 
 

MARIANNA (Continua) 
 

...tu resta vicino a me... 
 

CENA 

Casa di Lilli, ingresso/cucina, interior, notte 
La porta d’ingresso viene spalancata con forza dall’esterno. Entrano in maniera convulsa sei soldati, 
ognuno  impugnando  una  MP40.  Quattro  di  loro  si  dirigono  verso  le  camere,  gli  altri  due 

ispezionano la cucina, dove sorprendono Lilli e Marianna alla ricerca di un impossibile riparo. Sono 
abbracciate. Paralizzate dal terrore. 
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CENA 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

SOLDATI 

(Gridando energicamente con una marcata inflessione tedesca) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Madre e figlia non muovono un muscolo. I militari le afferrano dal braccio e le conducono con 

forza nella stanza adiacent. 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
03.  No  roteiro,  é  possível  imaginar  a  entonação  da  fala  de  Marianna  para  com  Lilli.  Sendo  assim, 

podemos afirmar que Marianna fala mansamente com Lilli o tempo inteiro? Justifique  copiando do 

texto palavras que lhe ajudaram a encontrar a resposta. _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

04. Qual a relação entre Marianna e Lilli? _____________________________________________ 

05. Descreva os cenários do texto. __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

06.   Qual   (is)   estratégia   (s)   você   utilizou   para   compreender   o   texto?   Se   você   teve   alguma 

dificuldade procure explicar o porquê? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Scénario (cinéma) 

 

Un  scénario  est  un  récit  technico-littéraire  destiné  à  être  filmé,  dessiné  dans  le  cas  d'une  bande 
dessinée,  joué  dans  un  jeu  de  rôle,  ou  modélisé  en  3D  dans  le  cas  d'un  jeu  vidéo  ou  d'un  film 
d'animation.  Écrit  par  un  ou  plusieurs  scénaristes,  il  constitue  l'une  des  étapes  de  la  fabrication 
d'un film, étape importante qui conclut la phase de développement du projet (phase comprenant le 
travail  sur  des  pitches,  synopsis,  séquenciers,  traitements)  et  va  permettre  sa  mise  en  production 
(pré-production, réalisation, post-production). 
 

L'écriture  scénaristique  se  démarque  de  l'écriture  littéraire  par  sa  présentation  de  faits  visuels  et 
auditifs, toujours au présent, et se rapproche en cela de l'écriture théâtrale. Un scénario est censé 
décrire  ou  suggérer  ce  qu'on  verra  et  entendra  dans  un  film,  ou  ce  qu'on  lira  dans  une  bande 
dessinée. En plus des dialogues, le scénario contient aussi des descriptifs (les indications visuelles 
et auditives), que l'on appelle des didascalies. 
 
 
 
 

Estudo do texto 
 
 

Para entender o texto 
 

01. Em qual idioma o texto foi escrito? _______________________________________________ 

02.  O texto afirma que o script  constitui uma das várias etapas para a produção de um filme. Que 

etapa é esta? ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

03.  Que  elementos,  além  dos  diálogos,  estão  contidos  no  script  e  no  roteiro  teatral  e  que  se 

distanciam da escrita propriamente tida como literária? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

04. Na frase em itálico, o autor nos explica o que são as didascálias: le scénario contient aussi des 

descriptifs  (les  indications  visuelles  et  auditives),  que  l'on  appelle  des  didascalies.  Explique  com 

suas palavras o que entendeu por didascálias._________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

05.   Qual   (is)   estratégia   (s)   você   utilizou   para   compreender   o   texto?   Se   você   teve   alguma 

dificuldade procure explicar o porquê? _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Son Como Niños (Grown Ups) – Reseña Crítica 

por Iván Mauricio Marmolejo 
 
Adam  Sandler  ha  representado  tantos  papeles  de  Adulto-Niño  en  sus  comedias  que  es  difícil 
reconocer   el   punto   en   el   cual   decidió   abandonar   a   sus   graciosos   personajes   de   las   rutinas 
(sketchs) en Saturday Night Live a mediados de los años 90, para construir una carrera que en los 
últimos años se balancea entre el drama y los filmes familiares. 
 
 

Ficha Técnica 

Título original: Grown Ups 

Director: Dennis Dugan 

Género: Comedia 

Duración: 1Hr 42Min 

Calificación: Apta para todos los públicos 

Guión: Adam Sandler & Fred Wolf 

Reparto:  Adam  Sandler,  Kevin  James,  Chris  Rock,  Rob  Schneider, 

David Spade, Salma Hayek, Maria Bello, Maya Rudolph. 

País: Estados Unidos 

Año: 2010 
 
 

¿Dé que se trata la historia? 
 
Cinco amigos se reúnen el fin del semana del 4 de julio para celebrar que han pasado treinta años 
desde  que  se  graduaron  en  el  instituto.  Ellos  son  Lenny,  Rob,  Eric,  Kurt  y  Marcus,  interpretados 
por   cinco   de   los   humoristas   más   famosos   de   los   Estados   Unidos:   el   mismo   Sandler,   Rob 
Schneider,  Kevin James, Chris Rock  y David Spade.  Juntos se lo pasarán “como niños”,  pero sus 
respectivas parejas no tanto pues lo único que quieren es que dejen a un lado ese 
comportamiento infantil y maduren de una vez por todas. Son como niños no es una gran comedia 
en  ningún  sentido,  las  escenas  moralistas  son  completamente  innecesarias  pero  entiendo  que  es 
lo  que  intenta  Sandler  conseguir  en  ellas  y  es  básicamente  mostrar  que  los  hombres  casados  y 
con   hijos   aún   tienen   espacios   para   vivir   sus   vidas   de   manera   placentera   y   sin   amarguras. 
Particularmente encuentro este esquema   más   acertado para las comedias de situaciones 
televisivas,  espacio  en  el  cual  esta  historia  podría  desenvolverse  sin  problemas,  sin  embargo 
como  largometraje  resulta  realmente  tedioso,  no  se  si  cuando  tenga  hijos  pueda  comprenderlo 
mejor,   pero   por   ahora   creo   que   (aunque   ajenos   a   mi),   los   filmes   familiares   de   Sandler   no 
consiguen atrapar a espectadores distintos a los que obviamente van direccionados. 
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Estudo do texto 
 
 
 

Para entender o texto 
 

01. Em qual idioma o texto foi escrito? _______________________________________________ 

02. A respeito da resenha, responda: 

a) Trata-se de um longa ou curta metragem. Justifique. __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

b) Para qual tipo de público o filme está liberado?_______________________________________ 

c) Quem é o protagonista? Justifique. ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

03.  Segundo  o  autor  da resenha,  há  uma  dificuldade  em  situar  uma transição  de  personagens  do 

ator Adam Sandler, devido a mudanças ao longo de sua carreira. Quais foram essas mudanças? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

04. A obra resenhada é avaliada como um bom filme de comédia? Explique a sua resposta a partir 

de frases do próprio texto. _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

05.   O   autor   da  resenha   apresenta   o  que   os  atores  tentam  mostrar  sobre   a  vida   de   homens 

casados  e  que  possuem  filhos.  Desse  ponto  de  vista,  o  que  se  pode  esperar  sobre  a  vida  de 

casado de personagens como o de Sandler? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

06. A avaliação que a resenha faz do filme, no entanto, não é de todo negativa. Para o autor, este 

tipo  de  história  poderia  ser  enquadrado  em  outro  tipo  de  projeção,  que  não  a  do  cinema.  Aponte 

por  que  ela  não  funciona  muito  bem  no  cinema  e  talvez  em  que  tipo  de  esquema  esta  comédia 

seria mais bem aproveitada. _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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07.   Qual   (is)   estratégia   (s)   você   utilizou   para   compreender   o   texto?   Se   você   teve   alguma 

dificuldade procure explicar o porquê. ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 

Il mondo di là 

 
Parlare  di  questo  Hereafter  mi  risulterà  sicuramente  più 
difficile del precedente lavoro di Eastwood, Invictus. 
Principalmente  per  due  motivi:  il  primo  è  che  si  torna  a 
parlare di gruppi di persone anzichè di un singolo 
personaggio  -un  po'  come  Mystic  River,  insomma-  e  un 
po'   perchè  quest'ultima  fatica   del   grande   Clint   sembra 
mettere un po'  da parte la possibile evoluzione che il suo 
cinema   sembrava   aver   preso   dopo   appunto   Invictus. 
Raccontare la storia di un uomo come Mandela e 
dell'intera  popolazione  del  sud  Africa  pareva  mettere  al 
centro  del  tutto  la  speranza;  se  dopo  così  tanti  anni  di 
prigionia si riesce ancora a perdonare, e una 
squadraccia  come  gli  Springbocks  riescono  a  vincere  un 
mondiale,  allora  si  può  cominciare  a  parlare  di  futuro,  di 
vita. 
 
E   invece   con   Hereafter   Eastwood   torna   a   parlare   di 
morte,   facendolo   con   un   incredibile   incipit   che   rivela 
ancora  una  volta,  come  se  ce  ne  fosse  bisogno,  la  sua 
incredibile   capacità   registica.   Non   solo   le   scene   girate 
durante  lo  tsunami  sono  quanto  di  più  vicino  esista  alla 
perfezione   tecnica,   ma   assistiamo   ancora   una   volta   a 
come Eastwood non si tiri indietro nel mostrare i momenti 

più  cruenti  -come  aveva  già  ampiamente  dimostrato  nell'esecuzione  dell'assassino  Northcott  in 
Changeling-  creatisi  durante  il  disastro,  a  conferma  del  fatto  che  Eastwood  con  una  macchina  da 
presa in mano può veramente tutto, dalla morte più terribile al momento più toccante. 
 
La  morte,  o  meglio  ancora  l'incontro  con  la  morte,  è  il  tema  principale  del  film.  C'è  chi  ha  sempre 
convissuto  con  lei  -George  Lonegan-,  chi  l'ha  vista  da  vicino  su  un  fratello  gemello  -Marcus-  e  chi 
invece l'ha vissuta in prima persona -Marie LeLay-. E' interessante notare come ciò che differenzia 
ognuno  dei  tre  personaggi  dall'altro  non  è  solo  il  tipo  di  "contatto"  che  hanno  avuto,  ma  anche  il 
paese  da  dove  provengono  -il  primo americano, il  secondo  inglese,  la  terza francese-  che  serve  a 
Eastwood per mostrare tre storie separate fra loro, dove ognuno ha un approccio diverso dall'altro 
riguardo  all'aldilà  e  di  cosa  potrebbe  realmente  accadere.  Ed  è  proprio  quando  verso  il  finale  del 
film  i  tre  si  incontrano  che  ognuno  di  loro  riceve,  seppur  in  parte,  la  "risposta"  che  tanto  cercano. 
Marcus,  avendo  avuto  un  ultimo  contatto  con  il  fratello,  decide  di  seguire  il  suo  consiglio  e  di 
continuare a vivere per conto suo. George e Marie legati dalle loro esperienze si trovano e sembra 
poter nascere qualcosa di bello. 
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Estudo do texto 
 
 
 

Para entender o texto 
 

01. Em qual idioma o texto foi escrito? _______________________________________________ 

02. A respeito da resenha, responda: 

a) Qual é a obra resenhada? ______________________________________________________ 

b) Quem é o autor dessa obra? ____________________________________________________ 

c) Qual o tema principal do filme? __________________________________________________ 

03.  No  início  da  resenha,  o  crítico  faz  uma  comparação  desta  obra  com  a  última  obra  do  autor, 

Invictus.  Para ele, há uma possível dificuldade em comentar este filme, precisamente quando fala 

sobre personagens. Qual a diferença entre os dois filmes, de acordo com esse aspecto? ______ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

04. Quem era a personagem principal do filme anterior, Invictus, e em torno de que assunto girava 

essa história? __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

05. Neste novo filme, a história gira em torno de quantas personagens e de onde elas são? ____ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

06.  Segundo  a  resenha,  o  autor  apresenta  um  final  diferente  para  as  personagens,  embora  cada 

um tenha a sua resposta sobre a vida. O que acontece com Marcus, uma das personagens? ____ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 
07.   Qual   (is)   estratégia   (s)   você   utilizou   para   compreender   o   texto?   Se   você   teve   alguma 

dificuldade procure explicar o porquê. ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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AVATAR (Critique du film) 

 
Avatar respire le talent, et témoigne des thèmes chers 
au  cinéaste:  naïveté  du  propos  (écologique),  femmes 
fortes et rebelles, rejet des grandes corporations. 
 
Avatar  renoue avec son genre fétiche, faisant  trembler 
les fans : le James Cameron 2010 serait il à la hauteur 
de  ses  faits  d'armes  passés  ?  Avatar  est  à  la  fois  un 
enchantement   et   une  déception.   Mettons   de   côté   la 
repompe maladroite de Pocahontas dans son scénario 
et  le  débat  sur  la  3D,  qui  s'est  engouffrée  dans  toutes 
les   salles   suite   au   succès   du   film, apportant   ses 
détracteurs, ses défenseurs, et un chiisme 
cinématographique  qui  marquera  son  industrie  sur  les 
prochaines années. 
 
La  réussite  de  l'oeuvre  est  le  monde  qu'elle  propose, 
Pandora.  Du  design  varié  et  coloré  tout  en  demeurant 
cohérent aux séquences aériennes sublimes, la 
réalisation   propose   du   grand   Cameron,   offrant   une 
esthétique excellentissime, des effets spéciaux 
exotiques, et un univers profond et travaillé. Le 
montage, la photographie et les effets spéciaux 

méritent  largement  les  récompenses  et  les  critiques  positives  décernées  au  cinéaste,  on  plonge 
dans  Pandora  avec  frisson  et  on  se  laisse  guider  dans  un  voyage  poétique  et  planant.  Et  c'est  là 
que   s'installe   le   véritable   problème   d'Avatar:   son   scénario   inexploité,   et   qui   relègue   l'univers 
formidable  du  film  au  second  plan  durant  toute  la  seconde-moitié  de  la  pellicule.  L'histoire  est 
ridicule, ne proposant aucune tension, aucune prise de risques, des personnages ultra- 
caricaturaux  (choix  de  la  réalisation  peut  être,  mais  qui  même  en  simplifiant  les  relations  de  ces 
derniers,  porte  préjudice  à  l'immersion  dans  le  film),  et  un  scénario  sans  aucun  rebondissement. 
Dans  Avatar,  on  sait  déjà  comment  chaque  scène  finira,  on  sait  que  les  gentils  vont  triompher,  et 
que  les  méchants,  écrasants  de  supériorité  au  demeurant,  vont  en  prendre  plein  les  dents  et  finir 
par  céder.  Tout  ça  aurait  pu  donner  une  conclusion  épique,  tragique  et  violente,  mais  cadres  tout 
publics  exigés,  la  dramaturgie  est  mise  de  côté,  arrondie,  et  même  la  disparition  d'un  personnage 
n'émeut  pas  tant  ces  derniers  restent  peu  attachants,  et  alourdissant  l'histoire  par  les  dialogues 
caricaturaux et le cabotinage des acteurs. 
 
 
 
 

Estudo do texto 

 
 
 
 

Para entender o texto 
 

01. Em qual idioma o texto foi escrito? _______________________________________________ 

02. A respeito da resenha, responda: 

a) Avatar reflete o tipo de filme que o seu cineasta prefere. Quais temas ele gosta de abordar? _ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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b)   Identifique   na   resenha,   se   para   o   crítico   que   a   escreveu   Avatar   é   um   filme   totalmente 

encantador. ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

c) O que é Pandora? _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

03.  Qual  é  o ponto forte do filme, o que  é mais  louvável,  e que  está  diretamente ligado ao mundo 

criado pelo cineasta? _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

04. Sobre os pontos fracos do filme: 

a) Qual o problema do filme? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

b) Como o crítico classifica a história? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

05. Encontre no texto indícios de que o filme é previsível (já sabemos o que vai acontecer) ou se é 

imprevisível (há muita tensão e drama). ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

06.   Qual   (is)   estratégia   (s)   você   utilizou   para   compreender   o   texto?   Se   você   teve   alguma 

dificuldade procure explicar o porquê. ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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La tela de Penélope o quien engaña a quien 

 

Hace   muchos   años   vivía   en   Grecia   un   hombre   llamado   Ulises   (quien   a   pesar   de   ser 
bastante  sabio  era  muy  astuto),  casado  con  Penélope,  mujer  bella  y  singularmente  dotada  cuyo 
único defecto era su desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la cual pudo pasar sola largas 
temporadas. 

Dice  la  leyenda  que  en cada  ocasión  en que Ulises  con  su astucia  observaba  que  a pesar 
de sus prohibiciones ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos,  se le 
podía  ver  por  las  noches  preparando  a  hurtadillas  sus  botas  y  una  buena  barca,  hasta  que  sin 
decirle nada se iba a recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo. 

De esta manera ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus 
pretendientes,   haciéndoles   creer   que   tejía   mientras   Ulises   viajaba   y   no   que   Ulises   viajaba 
mientras  ella  tejía,  como  pudo  haber  imaginado  Homero,  que,  como  se  sabe,  a  veces  dormía  y 
no se daba cuenta de nada. 

Augusto Monterroso (1921-2003) 

               Estudo do texto 

 
 
 
 

Para entender o texto 
 

01. Em qual idioma o texto foi escrito? _______________________________________________ 

02. O título do Conto oferece ao leitor o que o autor pretende mostrar: 

a) Pelo título, qual a moral da história? ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

b) Qual a relação de “O tecido de Penélope” no título e o que o autor aponta como o único defeito 

dessa personagem? _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 
03. Quem são os protagonistas e como são descritos pelo autor? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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04.  O  que  fazia  Ulisses  quando  observava  que  Penélope  iniciaria  mais  um  interminável  trabalho 

de tecer? ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

05.  De  acordo  com  a questão  anterior,  o  que  você  entende  por  “quien  engaña  a  quien”  no  título? 

(procure,  no  texto,  evidências  do  que  acontecia  quando  um  pensava  que  estava  enganando  o 

outro). _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

06.   Qual   (is)   estratégia   (s)   você   utilizou   para   compreender   o   texto?   Se   você   teve   alguma 

dificuldade procure explicar o porquê. ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

07. Vamos tentar, em um parágrafo, dar um final para este pequeno conto? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 

Cuando la palabra cuenta 

 

Cuento:   “relación,   de   palabra   o   por   escrito,   de   un   suceso   falso   o   de   pura   invención”. 
(DRAE).  El  vocablo  cuento  procede  de  contar,  mediante  la  palabra  viva  (oral),  hechos,  sucesos. 
Esta  naturaleza  oral  del  cuento  ha  permitido  el  logro  de  la  transmisión  de  saberes,  creencias  y 
recreación  ficcional  del  mundo  existente.  Y  para  seguir  cumpliendo  con  esta  tarea,  dentro  de  la 
tradición   escrita   del   género,   el   cuento   se   renueva   y   formula   otras   estrategias   para   seguir 
relatando. El cuento reinventa sus propias estructuras narrativas. 

Dentro  de  la  variedad  de  estructuras  del  relato  y de  sus  tantas  posibilidades,  encontramos 
unas  formas  bien  identificadas  por  la  tradición:  el  cuento  fantástico,  el  folclórico  o  tradicional,  el 
infantil (a partir de la fábula, como en el fabulista griego Esopo) y los mitológicos (como en la obra 
del poeta romano Ovidio, Metamorfosis). 

Pero,  en  términos  literarios,  ¿qué  es  un  cuento?  ¿Es  una  mera  relación  escrita  de  hechos 
o acontecimientos? ¿Un modo de narrar historias con afectación en el lenguaje? 
El cuento literario no es una simple sucesión de anécdotas contadas, sino una síntesis superior en 
la   cual   se   relaciona   íntimamente   la   invención   narrativa   (fábula)   con   una   novedosa   invención 
idiomática (el estilo literario). 
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En  cuanto  al  estilo  literario,  en  particular,  se  crean  efectos  expresivos,  puntos  de  vista  del 

narrador,   cambios   en   la   percepción   del   tiempo   y   el   espacio,   y   otras   más   posibles   variantes 
formales. Entre las características propias del cuento literario encontramos: 
 
* Narrativo: da cuenta de algo. 
 
* Ficcional:  aunque llegue a basarse en hechos reales, modifica lo existente para una adecuación 
condensada y recreada de esa realidad. 
 
* Un  solo  foco  temático:  el  narrador  se  ajusta  a  un  punto  de  interés,  tema  central,  para  captar  la 
atención del lector. No se detiene en el desarrollo de otros temas. 
 
* Énfasis   en   el   estilo:   el   escritor   procura   emplear   los   diversos   modos   expresivos,   tanto   para 
adecuar  su  punto  de  vista  narrativo,  presentación  de  personajes,  voces,  ambiente,  época  y  en  la 
forma de estructuración semántico y gramatical del relato. 
 
* Efectividad   en   el   desarrollo   del   hecho   narrado:   desde   el   inicio   hasta   el   final   (esperado   o 
inesperado) el autor narra de manera contundente, sin desviaciones o pérdida del ritmo narrativo. 

 

Estudo do texto 

 
 
 
 

Para aprender um pouco mais sobre o conto 
 

01. Em qual idioma o texto foi escrito? _______________________________________________ 

02. Sobre o vocábulo “Cuento” responda: 

a)  No  início  do  texto,  por  que  após  esse  vocábulo  a  frase  vem  entre  aspas  e  precedida  de  uma 

sigla entre parênteses? O que isto indica? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

b) Como você traduziria a definição para Cuento? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

03. O que permite a natureza oral do conto? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

04. No gênero escrito, há uma variedade e possibilidade de estruturas narrativas. Exemplifique-as: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

05. Por que o conto literário não é apenas uma sequência de anécdotas? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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06. Identifique e defina duas características próprias de um conto literário. ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

07.   Qual   (is)   estratégia   (s)   você   utilizou   para   compreender   o   texto?   Se   você   teve   alguma 

dificuldade procure explicar o porquê. ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 

Microrrelato 

 
Una  de  las  formas  experimentales  del  cuento  moderno  y  de  gran  acogida,  es  el  llamado 

microrrelato,  narración  que  no  suele  pasar  más  de  una  página,  media  o  hasta  una  sola  línea.  Ha 
constituido  un  modo  de  condensar  con  pericia  narrativa  los  significados  profundos  y  la  visión  de 
mundo del autor. 

Aquí,  uno  de  los  microrrelatos  más  cortos  de  este  género  y  perteneciente  de  nuevo  a 
Augusto Monterroso: 
 

El dinosaurio 

 

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. 
 
 

El anterior texto fue creado hacia los años cincuenta (siglo XX) y,  a través de esta técnica, 
Monterroso se destaca como uno de los precursores de este subgénero. 

Fonte: mailxmail.com 
 
 

Estudo do texto 

 
 
 
 

Para entender o texto 
 

01. Em qual idioma o texto foi escrito? _______________________________________________ 

02. O que é um microrrelato? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Publicité 
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Estudo do texto 
 
 
 

Para entender o texto 
 

01. Em qual idioma o texto foi escrito? _______________________________________________ 

02. Como pode ser interpretada a utilização do travesseiro no anúncio? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

03. Que produto ou serviço estão vendendo no anúncio? ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

04. Identifique duas vantagens em voar pela Air France? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

05. O que representa a cor azul na propaganda? Por quê? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 

A   propaganda   combina   imagens   e   texto   para   criar   impacto.   O   uso   de   cores   contribui   para   a 

construção  do  sentido  no  texto.  Há  textos  argumentativos  que  visam  convencer  o  público  leitor  a 

aceitar uma ideia, portanto esse texto trabalha com a razão. Outros textos visam persuadir o público 

leitor a abraçar uma opinião, esse tem caráter ideológico ou subjetivo e trabalha com a emoção. 
 
 
 
 

Con  il  termine 

 
 
 

pubblicità 

 
 
 
 
si 

intende quella forma di comunicazione 

a  pagamento,  diffusa  su  iniziativa  di 

operatori  economici  (attraverso  mezzi 

come la televisione, la radio, i giornali, 
le  affissioni,  la  posta,  Internet),  che 
tende in modo intenzionale e 

sistematico a influenzare gli 
atteggiamenti e le scelte degli individui 

in   relazione   al   consumo   di   beni   e 
all’utilizzo di servizi. 
 
 

06. O que você entende por “pubblicità”? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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Estudo do texto 
 
 

Para entender o texto 
 

01. Em qual idioma o texto da TIM foi escrito? _________________________________________ 

02. Qual o apelo contido na propaganda da TIM? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03. Em qual idioma o texto da SAMSUNG foi escrito? ___________________________________ 

04. O que a tela AMOLED do Samsung OMNIA HD é capaz de garantir ao seu usuário? _______ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

05. Qual o papel das cores no anúncio do aparelho da Samsung? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Estimado aluno, 

Sua  participação  foi  muito  importante  para  a  realização 

da nossa pesquisa. Somente por meio da dedicação e 

colaboração  de  pessoas  tão  especiais  como  você,  acreditamos 

que podemos contribuir cada vez mais para a melhoria do ensino 

e aprendizagem de português e outras línguas. 

Saiba que a linguagem está presente em todas as 

relações sociais do cotidiano da humanidade, e poder 

compreendê-la da melhor maneira possível é um privilégio e nos 

possibilita encontrarmos respostas ou soluções para que 

possamos enfrentar com êxito todas as dificuldades que 

atravessam as nossas vidas. 

Por  isso,  agradecemos  a  sua  disposição  em  nos  revelar 

um   pouco   mais   dos   seus   conhecimentos   e   habilidades   em 

relação   ao   estudo   de   línguas,   mesmo   que   para   tal   finalidade 

você tenha concordado em expor não apenas as suas 

habilidades, mas também as suas fraquezas. 

Contamos  com  a  sua  permissão  e  dos  seus  familiares  à 

exposição   do   seu   nome,   imagem   e   resultado   desta   pequisa, 

caso haja a necessidade ou a oportunidade de contribuirmos,  de 

alguma  forma,  para  o  sucesso  da  educação  pública  em  nosso 

país ou até mesmo de uma maneira mais global. 

Todos   os   resultados   aqui   coletados   e   posteriormente 

divulgados em minha tese de doutorado, ou até mesmo 

publicados  em  livros  ou  pesquisas  de  outros  autores,  poderão 

fazer  parte  de  uma  visão  pioneira  na  abordagem  do  ensino  de 

língua materna no Brasil. 

Atestamos,  portanto,  que  no  dia  16  de  agosto  de  2011  a 

ILR foi inserida, provavelmente pela primeira vez em nosso país, 

na grade curricular de uma instituição pública de ensino 

fundamental,  graças  a sua  participação.  Sinta-se privilegiado  em 

fazer parte desta experiência pioneira. 
 

Cordialmente, 
 

RUDSON EDSON GOMES DE SOUZA 

Aluno de pós-graduação do Programa de Estudos da Linguagem, nível 
doutorado, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, 

sob a orientação da Profª Drª Selma Alas Martins. 
 
 
 

39



177 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

CURSO DE DOUTORADO EM LINGUÍSTICA APLICADA 
 
 

Data: ___ / ___ / ____ 
 

Prezado (a) Diretor (a), 
 

Autorizando   a   participação   dos   alunos   desta   instituição 

pública  de  ensino  fundamental  à  tarefa  de  responderem  a  este 

caderno   de   atividades,   a   Escola   Municipal   Profª   Terezinha 

Paulino  estará  colaborando  para  o  desenvolvimento  da  minha 

pesquisa   sobre   a   possibilidade   de   inserção   da   disciplina   de 

Intercompreensão de Línguas Rômanicas (ILR) na grade 

curricular de ensino das escolas públicas municipais de 

Natal/RN.  A  participação  dessa  escola  é  muito  importante,  pois 

estará  contribuindo  de  forma  pioneira  para  um  trabalho  que  visa 

proporcionar  aos  alunos,  principalmente  do  ensino  fundamental, 

um aprendizado complementar da compreensão de textos 

escritos em língua portuguesa. 

Asseguro-lhe que será mantido todo o respeito e 

discrição sobre as respostas dos alunos participantes e, 

principalmente, quanto aos seus dados pessoais. 
 

Cordialmente, 
 

RUDSON EDSON GOMES DE SOUZA 
Aluno de pós-graduação do Programa de Estudos da Linguagem, nível 
doutorado, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, 

sob a orientação da Profª Drª Selma Alas Martins. 
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HINO NACIONAL BRASILEIRO 
 
 

Parte I 
 

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heróico o brado retumbante, 
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da pátria nesse instante. 
 
Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 
Em teu seio, ó liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte! 
 
Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 
De amor e de esperança à terra desce, 
Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 
A imagem do Cruzeiro resplandece. 
 
Gigante pela própria natureza, 
És belo, és forte, impávido colosso, 
E o teu futuro espelha essa grandeza. 
 
Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil! 

 
 

Parte II 
 

Deitado eternamente em berço esplêndido, 
Ao som do mar e à luz do céu profundo, 
Fulguras, ó Brasil, florão da América, 
Iluminado ao sol do Novo Mundo! 
 
Do que a terra, mais garrida, 
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores; 
"Nossos bosques têm mais vida", 
"Nossa vida" no teu seio "mais amores." 
 
Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 
Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado, 
E diga o verde-louro dessa flâmula 
- "Paz no futuro e glória no passado." 
 
Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que um filho teu não foge à luta, 
Nem teme, quem te adora, a própria morte. 
 
Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil
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