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RESUMO 

A intercompreensão é uma prática comunicativa secular. Esse processo natural é 

sistematizado cientificamente nos anos 1990, período a partir do qual a teoria é 

apresentada entre as abordagens plurais e inserida na Didática do plurilinguismo. No eixo 

educacional, os projetos plurilíngues ajudam a diversificar o ensino, pois proporcionam 

a integração das diversas áreas do conhecimento além de promover o respeito entre as 

línguas-culturas. Nessa perspectiva, como as ações direcionadas à intercompreensão vêm 

sendo conduzidas no contexto brasileiro e, mais particularmente, no plano norte-rio-

grandense? Esta pesquisa tem por objetivo geral identificar que ações já foram realizadas 

em prol da intercompreensão nos âmbitos nacional e local a fim de focalizar as 

repercussões iminentes no cenário educativo potiguar. Este estudo de finalidade 

exploratória e descritiva (GERHARDT e SILVEIRA, 2009), também estruturado em 

consonância com os novos olhares da Linguística Aplicada (RAJAGOPALAN, 2003 e 

MOITA LOPES, 2013, 2016), toma como instrumentos o questionário e a entrevista 

semi-diretiva (QUIVY e CAMPENHOUDT, 1998). Os procedimentos analíticos 

baseiam-se na análise de conteúdo (BARDIN, 1979), assim como no próprio referencial 

teórico apresentado, cuja abrangência integra intercompreensão, educação e formação 

docente: Beacco et al, 2015; Caddéo e Jamet, 2013; Capucho, 2013; De Carlo, 2010; 

Escudé, 2011; Martins, 2014; Meissner, 2008; Muñoz e Burgos, 2013; Freire, 2011; 

Saviani, 2009; Gadotti, 2012; Nóvoa, 2009, 2012; Palma Filho, 2010, entre outros. Os 

sujeitos de pesquisa provêm de três grupos: professores de universidades brasileiras (I); 

participantes do I Colóquio de Intercompreensão de Natal e alunos da UFRN inscritos na 

disciplina Intercompreensão de Línguas Românicas (II) e profissionais da Educação 

Básica atuantes na rede municipal de ensino público (III). Os resultados apontam para a 

expansão de ações em prol da intercompreensão tanto em ambiente acadêmico quanto em 

espaço escolar, sobretudo por meio de parcerias entre universidades e Secretarias de 

Educação. Entre as pesquisas já realizadas ou em curso, percebe-se um contingente 

significativo de delimitações voltadas à sala de aula. A partir desses resultados, pode-se 

concluir que este estudo contribui não só para divulgar a intercompreensão como para 

abrir caminhos a novas investigações acerca do tema. Afinal, os dados apontam para a 

possibilidade de multiplicar os intercompreendedores norte-rio-grandenses, tomando-se 

por base as primeiras repercussões já destacáveis no contexto da educação potiguar. 

Palavras-chave: Intercompreensão. Didática do plurilinguismo. Educação. Formação 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Intercomprehension is a centuries-old communicative practice. This natural process was 

scientifically turned into a system during the 1990’s, and thenceforth presented amongst 

the plural approaches and inserted into the Didactics of plurilingualism. In the educational 

domain, plurilingual projects help to diversify teaching, as they allow for the integration 

of the multiple areas of knowledge and promote mutual respect amongst 

languages/cultures. Under this perspective, how are actions directed at 

intercomprehension being carried out within the Brazilian context and, more specifically, 

within that of the Brazilian state of Rio Grande do Norte? This research aims generally at 

identifying actions already carried out in favor of intercomprehension on national and 

local levels, in order to focus on the imminent repercussions for the state educational 

scenario. This research, which has an exploratory and descriptive goal (GERHARDT and 

SILVEIRA, 2009), and which is also structured following the new perspectives from 

Applied Linguistics (RAJAGOPALAN, 2003 and MOITA LOPES, 2013, 2016), uses as 

tools the questionnaire and the semi-directive interview (QUIVY and CAMPENHOUDT, 

1998). The analytical procedures are based on content analysis (BARDIN, 1979), as well 

as on the theoretical references presented, the scope of which integrates 

intercomprehension, education and teacher education: Beacco et al, 2015; Caddéo and 

Jamet, 2013; Capucho, 2013; De Carlo, 2010; Escudé, 2011; Martins, 2014; Meissner, 

2008; Muñoz and Burgos, 2013; Freire, 2011; Saviani, 2009; Gadotti, 2012; Nóvoa, 2009, 

2012; Palma Filho, 2010, amongst others. The subjects of the research come from three 

groups: professors from Brazilian universities (I); participants in the I Colóquio de 

Intercompreensão de Natal (1st Intercomprehension Colloquy in Natal) and UFRN 

students enrolled in the Intercomprehension for Romance Languages course (II), and 

Elementary Education professionals working at municipal public schools (III). Results 

point to an expansion of actions favoring intercomprehension in the academia as well as 

in schools, most of all through partnership between universities and secretariats of 

education. Amongst ongoing or already concluded researches one can observe a 

significant amount of delimitations focused on the classroom. From these results one can 

conclude that this research contributes not only to promote intercomprehension but also 

to pave the way to new investigations on the theme. After all, data points to the possibility 

of a multiplication in the number of intercomprehenders in the state of Rio Grande do 

Norte as we consider the first marked repercussions in the context of that state education.  

Keywords: Intercomprehension. Didactics of plurilingualism. Education. Teacher 

education. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUME 

L'intercompréhension est une pratique communicative séculaire. Ce processus naturel est 

scientifiquement systématisé dans les années 1990, la période à partir de laquelle cette 

nouvelle théorie est présentée parmi les approches plurielles et insérée dans la Didactique 

du plurilinguisme. Dans la sphère éducative, les projets plurilingues aident à diversifier 

l'enseignement, car ils peuvent créer un lien entre les différents domaines de la 

connaissance afin de  promouvoir le respect entre les langues et les cultures. De ce point 

de vue, on se demande: comment les actions visant le développement de 

l’intercompréhension ont-elles été menées dans le contexte brésilien et, plus 

particulièrement, dans le contexte norte-rio-grandense? Cette recherche a pour objectif 

d'identifier les actions qui ont déjà été menées pour la diffusion de l’intercompréhension 

soit au milieu national soit au milieu local,  de manière à mettre en relief les répercussions 

imminentes au RN. Cette étude de but exploratoire et descriptif (Gerhardt et Silveira, 

2009), basée sur les nouvelles perspectives de la Linguistique Appliquée 

(RAJAGOPALAN, 2003 et MOITA LOPES, 2013, 2016), choisit comme des outils de 

collecte le questionnaire et l’entretien semi-directif (QUIVY et CAMPENHOUDT, 

1998). Les procédures d’analyse sont appuyées sur l'Analyse du contenu (BARDIN, 

1979) et sur le cadre de reférence théorique, dont l’approche reúnit l’intercompréhension, 

l'éducation et la formation des enseignents: Beacco et al, 2015; Caddéo et Jamet, 2013; 

Capucho, 2013; De Carlo, 2010; Escudé, 2011; Martins, 2014; Meissner, 2008; Muñoz 

et Burgos, 2013; Freire, 2011; Saviani, 2009; Gadotti, 2012; Nóvoa, 2009, 2012; Palma 

Filho, 2010 et d’autres encore. Les participants de la recherche font partie de trois 

groupes: des professeurs qui travaillent à quelques universités féderales du Brésil (I); des 

participants du I Colloque d’Intercompréhension réalisé à Natal et des étudiants inscrits 

à la discipline Intercompréhension des Langues Romaniques à UFRN (II) et des 

professionnels qui travaillent dans le milieu de l’éducation Sécondaire du réseau publique  

(III). Les résultats montrent l’expansion des actions en faveur de l’intercompréhension 

soit dans le milieu universitaire soit dans le milieu scolaire, notamment par le biais de 

partenariats entre les universités et les secrétariats de l'éducation. Parmi les recherches 

déjà effectuées ou en déroulement, on constate des études portants sur le sujet de 

l’intercompréhension recouvrant des aspects de la salle de classe. Comme le montrent les 

résultats, on peut conclure que cette étude contribue non seulement à promouvoir 

l’intercompréhension au Brésil mais aussi à ouvrir des chemins à des nouvelles 

recherches sur ce sujet-là. Après tout, les données présentées suggèrent la possibilité de 

multiplier le nombre d’intercompreneurs au Rio Grande do Norte, puisque les premières 

répercussions dans le cadre de l'éducation au RN sont déjà remarcables. 

Mots-clés: Intercompréhension. Didactique du plurilinguisme. Education. Formation des 

enseignants. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

            Ao longo dos mais de vinte anos em sala de aula, lutei contra os temores que 

envolvem as questões de sobrevivência face ao sonho de qualificação profissional. Ora 

essa luta me oferecia uns poucos rasgos de coragem, ora reforçava a minha manutenção 

na zona de conforto. Foi em meio a este cabo de força entre determinação e insegurança 

que, no final de 2013, resolvi pedir demissão, distanciar-me temporariamente da carga 

horária cotidiana e voltar à universidade para estudar. Senti-me como se tivesse soltado 

as mãos da haste firme de um trapézio e, em seguida, tivesse lançado meu corpo a esmo, 

sem saber se haveria uma rede de proteção para suavizar a queda. 

Retornando à UFRN, dois caminhos já estavam definidos: a escolha pela 

Linguística Aplicada e o direcionamento pelo Ensino-Aprendizagem de Línguas 

Estrangeiras. Já tinha em mente que gostaria de trabalhar com formação de professores, 

porém sob qual perspectiva? Que enfoque daria à pesquisa? Nas palavras de dois 

educadores, encontrei apoio para as minhas inseguranças iniciais. Na tentativa de guiar 

os primeiros passos dos interessados em fazer projetos de pesquisa na área de Educação, 

dois professores do UNISAL advertem que “fazer ciência não é outra coisa senão 

constantemente enfrentar a dúvida” (GROPO; MARTINS, 2007, p. 17). 

Minhas dúvidas, pois, ganharam sentido. Esse sentido me fez enxergar que, se o 

itinerário é desconhecido, inevitavelmente, haverá superação de desafios, e o primeiro 

deles é a escolha do tema. Foi então que, ao reencontrar a professora Selma Alas Martins 

na UFRN, fiquei a par de um campo temático em desenvolvimento. Esse novo campo, 

assim como eu, dava seus primeiros passos no cenário acadêmico brasileiro: a 

Intercompreensão de Línguas Românicas. Propus-me a conhecer essa temática. 

O meu contato mais direto com a intercompreensão se deu na própria UFRN, a 

partir da participação voluntária nas aulas do componente curricular Intercompreensão de 

Línguas Românicas (LEM3033 / 60h), no primeiro semestre de 2014.  Intensifiquei essa 

aproximação por meio de algumas leituras e conversas com alguns pós-graduandos 

vinculados ao PPGEL. Os relatos feitos por esses alunos, assim como minha própria 

experiência com a plataforma Galanet1 contribuíram para eu deduzir que a 

intercompreensão poderia ser uma porta se abrindo ao novo dentro da sala de aula. 

                                                           
1 Galanet foi uma plataforma plurilíngue, de natureza colaborativa, criada nos anos 2000. Cada participante 

se exprimia na sua própria língua. As línguas-alvo eram: português, espanhol, catalão, italiano e francês 

(ver CADDÉO; JAMET, 2013; ESCUDÉ ; JANIN, 2010). 
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Essa ideia de renovação a ser concretizada no cenário educacional me motivou a 

elaborar um projeto voltado à produção de atividades plurilíngues. Assim sendo, no 

segundo semestre de 2014, participei do processo seletivo para o mestrado da UFRN, na 

área de LA – subárea: Ensino e aprendizagem de Línguas Estrangeiras. No início de 2015, 

já com matrícula no Programa, percebi que a minha proposta inicial precisaria de 

reformulação.  

O novo percurso seguido, não menos complexo que os primeiros passos, 

possibilitou um conhecimento mais preciso acerca do objeto de estudo, o que contribuiu 

para amadurecer e, consequentemente, redimensionar minha relação com a busca. Daí 

por que, a partir deste ponto, retiro o EU de cena para imprimir o equilíbrio do NÓS na 

escrita. Justifico-me: até então, minha voz era a maior protagonista das escolhas feitas. 

Todavia, uma vez que o objeto é definido, as vozes que já o trataram no campo científico 

se tornam a maior referência ao longo do estudo acadêmico, ainda que a voz do 

pesquisador continue presente no trabalho.  

O projeto inicial visava à produção de atividades plurilíngues como forma de 

oferecer ao professor um suporte metodológico para auxiliá-lo em sua prática. Ficou 

notório, entretanto, que a produção dessas atividades ia requerer um contingente maior 

de leituras, o que não se adequava às especificidades e sobretudo aos prazos estabelecidos 

por uma pesquisa em nível de mestrado. Além disso, antes de apresentar esse suporte aos 

profissionais, era preciso conhecer o que já tinha sido realizado em prol da IC2 no cenário 

nacional a fim de perceber como essas ações haviam favorecido a continuidade dos 

estudos em IC, sobretudo no cenário local.  

Com base nesse panorama geral, decidimos focalizar os projetos, eventos, 

pesquisas voltados à IC no estado norte-rio-grandense, com fins de tratar, em particular, 

o município natalense. Tomando ciência desse histórico basilar, seria possível descobrir 

de que maneira as iniciativas (projetos, eventos, pesquisas) estariam contribuindo para 

gerar novos intercompreendedores no contexto local. Como recorte temático, 

continuamos a situar a IC na dimensão da família românica; o foco, entretanto, passa a 

ser as ações já empreendidas em defesa da IC principalmente no cenário natalense.  

Levando em consideração o histórico da IC na Europa e o consequente interesse 

por essa temática no Brasil, partimos do pressuposto que o empenho por difundir a teoria 

                                                           
2 Esclarecemos que, a sigla IC, quando utilizada de forma generalizante (referente à teoria) significará 

“intercompreensão”. Em alguns momentos, o próprio contexto deixará implícita a associação da teoria 

intercompreensiva com o recorte temático da pesquisa (família românica); nesses casos, fazemos referência 

à intercompreensão de línguas românicas. 
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já é uma realidade. Além disso, os professores defensores de novas concepções 

metodológicas como forma de repensar a prática docente lutam por mudanças mesmo 

sabendo das dificuldades enfrentadas no contexto da educação brasileira. Muitos 

profissionais estão a par da resistência que o novo lhes traz, porém muitos dentre eles 

também sabem que o desconhecido raramente impediu os povos desbravadores de 

prosseguir. 

Os povos desbravadores teriam sido os primeiros a sentir que, para comunicarem 

seus propósitos ou até para sobreviverem, era preciso negociar com os supostos ou 

declarados inimigos. Hoje, tão acentuadamente quanto no passado, os muros 

delimitadores de fronteiras dificultam a interação entre as pessoas, o que contribui para 

difundir o mito de Babel. Em outras palavras, a crença de que a destruição da Torre teria 

sido provocada pela falta de unidade entre as línguas ali faladas. Essa crença contribui 

para propagar a ideia de que o monolinguismo e o monoculturalismo seriam uma escolha 

mais pacífica para a humanidade. 

A História dessa mesma humanidade parece ter mostrado que o monolinguismo e 

o monoculturalismo contribuíram sobremaneira para os processos de colonização e 

consequente aculturação de diversos povos. Na contemporaneidade, os acontecimentos 

propagados através das mais variadas fontes também parecem destacar discursos políticos 

que cerceiam a diversidade étnica. São pronunciamentos oficiais ou propostas de governo 

fortalecedoras da soberania nacional, da retomada e controle de fronteiras como forma de 

se proteger dos estrangeiros, da intolerância com refugiados de guerras, de decisões 

provocadas por razões exacerbadamente nacionalistas.  

Na sala de aula deste milênio, a descoberta de outras línguas e, consequentemente, 

de outras culturas, transforma-se no resgate necessário do respeito às diferenças. Para a 

ONU, estamos vivendo a maior crise humanitária do século3. Aprender com as línguas, 

sem ter necessariamente o objetivo de aprender sistematicamente essas línguas, pode, 

pois, sensibilizar o aluno para o exercício da tolerância, alertando-o contra “os perigos de 

uma história única”4.   

Os projetos plurilíngues não só ajudam a diversificar o ensino como proporcionam 

a integração das mais diferentes áreas do conhecimento. Longe de negar a importância da 

IC no âmbito do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, ressaltamos tão-somente 

que o convívio com as diferentes línguas, sem o propósito único de aprendê-las, é 

                                                           
3 http://www.politize.com.br/crise-dos-refugiados/ 
4 Título de uma palestra proferida nos Estados Unidos pela escritora nigeriana Chimamanda Adichie. 

Disponível em https://m.youtube.com. 
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primordial para fazer resistência aos discursos xenófobos, que priorizam os interesses 

político-econômicos em detrimento da diversidade cultural. 

Apesar de os estudos desenvolvidos em cenário europeu já apontarem para a 

confirmação da IC como propulsora de mudanças no cenário educacional, a valorização 

das diferentes línguas-culturas parece ter convencido mais os educadores do que os chefes 

de Estado. No Brasil, os projetos, eventos, pesquisas dão seus primeiros passos. Isso 

significa que estamos no estágio inicial, ou seja, tentamos realizar trabalhos com a 

finalidade de multiplicar essas ações para formar educadores intercompreendedores. 

Dessa forma, o problema desta pesquisa abrange como essas ações direcionadas à IC vêm 

sendo conduzidas. Partimos, pois, de três perguntas: 

• Quais as principais ações (projetos, eventos, pesquisas) já empreendidas 

no contexto brasileiro em prol da IC?  

• Quais ações (projetos, eventos, pesquisas) já foram conduzidas no 

contexto norte-rio-grandense em prol da IC? 

•  Das ações já realizadas em prol da IC no RN, que repercussões podemos 

registrar no campo educacional potiguar? 

Tomando por base essas questões, a pesquisa tem como objetivo geral identificar 

que projetos, eventos, pesquisas já foram realizados em prol da IC nos contextos nacional 

e local e como estão sendo encaminhadas essas ações para que os resultados se 

multipliquem no âmbito da educação potiguar. A fim de que esse objetivo geral seja 

atendido, cumprem-se três etapas: 

• Buscar quais as principais ações já empreendidas em prol da IC no 

contexto brasileiro;  

• Levantar as ações já conduzidas no estado norte-rio-grandense em prol da 

IC; 

• Descobrir como as ações conduzidas em prol da IC no RN estão 

repercutindo no contexto da educação potiguar. 

Esta pesquisa de tipo exploratório utiliza como instrumentos de coleta o 

questionário e a entrevista. Estabelecemos contato com os sujeitos tanto por meio 

presencial quanto via correio eletrônico. Os dados colhidos compreendem informações 

acerca das principais ações efetivadas em âmbito nacional, de eventos já realizados no 

cenário potiguar, do levantamento de pesquisas já defendidas ou em desenvolvimento na 

UFRN, além da apresentação de projetos financiados seja pela UFRN seja da UFRN em 

parceria com a SME. 
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  Na seção destinada ao referencial teórico, fundamentaremos a investigação 

através dos principais eixos: IC e Formação docente. Por meio de um panorama histórico, 

seguido de um estado da arte caracterizado por informações básicas, desenvolveremos o 

conceito de IC ao longo do tempo. Complementaremos o processo com as principais 

concepções da contemporaneidade a fim de associar a IC à Didática do Plurilinguismo. 

Posteriormente, ainda sob o aspecto histórico, apresentaremos uma síntese do contexto 

educacional brasileiro sob o prisma das esferas público e privada para, a seguir, enfatizar 

a formação de professores, com base em dois critérios: generalizante e focalizado na IC. 

Tais panoramas históricos se devem ao propósito de reforçar o trabalho 

interdisciplinar e o fazer colaborativo sob a perspectiva da diversidade linguístico-

cultural. Ao final da seção Referencial Teórico, teremos integrado uma síntese do 

contexto educacional brasileiro a um panorama histórico da formação docente, 

juntamente à delimitação temática desta pesquisa: a IC. No que diz respeito à educação 

brasileira, optamos por enfatizar a discussão entre o ensino público e o ensino privado 

por acreditar que esse aspecto caracteriza um dos principais embates ao longo da história 

do Brasil. Por essa razão, estaria intrinsicamente implicado em qualquer proposta de 

mudança cujo foco seja a sala de aula. 

      Na Metodologia, aprofundaremos as informações sobre o tipo de pesquisa, 

relacionaremos aos procedimentos de coleta, identificaremos os procedimentos de 

análise, os participantes, o contexto e os caminhos percorridos durante a produção dos 

dados. Discorreremos sobre as etapas que compuseram a busca por informações acerca 

das ações já realizadas em prol da IC nos contextos nacional e local. Ademais, 

acrescentaremos dados coletados durante um minicurso cuja experiência constitui o início 

do registro relativo às primeiras repercussões no campo educacional potiguar. Esse evento 

foi concretizado já a partir das observações feitas por um grupo de sujeitos cujas respostas 

foram analisadas ao longo do processo de coleta desta investigação.  

    Ao final de tudo, nossas considerações nada conclusivas mais figuram como a 

transição entre esta dissertação e uma futura tese do que com um fechamento 

propriamente dito. A “conclusão” deste estudo abre espaço para novas contribuições 

investigativas acerca da IC e da formação docente no contexto potiguar. Dessa forma, 

pretendemos que a IC possa favorecer mudanças efetivas na sala de aula, a fim de que a 

educação, mais do que um discurso promissor, seja, de fato, um processo colaborativo 

por meio do qual possamos formar pessoas reflexivas, atuantes, conscientes dos 

benefícios da diversidade cultural e, sobretudo, responsáveis pelas escolhas que fazem no 

convívio social.   
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Na próxima trajetória, novas incertezas nos desafiarão, tanto as já conhecidas 

incertezas emergentes do paradigma da ciência pós-moderna (SOUSA SANTOS, 1989, 

2010) quanto aquelas que nos motivarão a refletir sobre a tessitura complexa de outros 

problemas, outras questões e outros objetivos advindos da realidade circundante ou de 

novas realidades; afinal, estamos em constante movimento.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

            Situar a IC é um propósito necessariamente atrelado à história da humanidade, 

mas também inter-relacionado ao estatuto de ciência que foi atribuído a essa prática 

milenar a partir dos anos 1990, em contexto europeu. É no final do século XX que a IC 

começa a se expandir da Europa ao Brasil. 

 

2.1 Situando a IC 

 

Jamet e Spiţă (2010) relembram o fato de que, nos anos 1970-1980, as ciências da 

linguagem estavam relacionadas a operações mentais. O funcionamento da língua na 

comunicação era, pois, examinado como um processo. A Linguística Cognitiva, cujos 

primeiros estudos estão situados na década de 1980 continuou a desenvolver a concepção 

mentalista da linguagem cuja análise se dava numa perspectiva de construção de sentido. 

Vale ressaltar que o aspecto cognitivo da linguagem não é negado pela IC. A 

construção de sentido é primordial a fim de o aprendiz, após ser sensibilizado pela 

diversidade linguística, possa buscar aprofundamento para aprender uma língua 

estrangeira a partir de outras línguas com ela aparentadas. Ao abordar o desenvolvimento 

das habilidades oral e escrita na dimensão da IC, Caddéo e Jamet (2013) destacam a 

escolha do documento a ser utilizado como primordial. Essa escolha vai motivar o 

aprendiz a alcançar os objetivos pretendidos com a atividade proposta. Ou seja, vai 

encorajá-lo a construir sentidos. 

Ao longo da história da humanidade, diferentes povos precisaram se comunicar. 

Embora essas pessoas não tivessem a dimensão da presença do aspecto cognitivo nesse 

processo, a construção do sentido com o outro era uma condição pré-estabelecida pela 

própria necessidade de comunicação, dadas as diferenças linguístico-culturais. Hoje, 

sobretudo em se tratando de uma época regida pela expansão e valorização das redes 

sociais, a aproximação com diversas línguas-culturas pode ser facilitada em espaços 

virtuais. Dessa forma, no passado ou no presente, a IC abrange não só a construção de 

sentidos do leitor/ouvinte com o texto, dentro de um contexto, como, principalmente, a 

construção de sentidos de forma compartilhada – base do conceito basilar de IC. 
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2.1.1 Um conceito desenvolvido através da história 

 

No contexto da Europa Ocidental contemporânea, a proximidade geográfica entre 

os países, além da prática curricular de estudar várias línguas nas escolas, favorece o 

contato com a diversidade linguístico-cultural. Mesmo que algumas questões político-

econômicas regulamentem ou até desencorajem esse encontro com a pluralidade, o fato 

é que essa aproximação existe e pode proporcionar não apenas o respeito pelo outro como 

estimular uma aprendizagem integrativa, ou seja, para além da sala de aula.  

No âmbito dessa aprendizagem integrativa e em concordância com a objetividade 

com que estas autoras tratam o assunto, partimos do conceito basilar de IC: “a capacidade 

de se compreender mutuamente mesmo que ambas as partes se exprimam em línguas 

diferentes” (JAMET; SPIŢĂ, 2010, p. 175). Em outras palavras, desde as tribos 

sedentárias, posteriormente nômades, o homem “intercompreende”.   

 Podemos ainda enfatizar que a IC é um evento que beneficia a pessoa que o 

pratica, pois funciona como uma via para o desenvolvimento da competência plurilíngue. 

Essa competência, hoje, constitui um novo desafio na formação do professor, visto que o 

aproxima de uma abordagem não convencional de ensino-aprendizagem, capaz de mediar 

e concretizar mudanças em sala de aula. Das origens longínquas ao cerne da sociedade 

contemporânea, o conceito de IC se desenvolve através da história. 

Blanche-Benveniste (2008) destaca uma teoria, desenvolvida no final da década 

de 1980 e início da década de 1990, que ilustra bem a necessidade de comunicação entre 

os povos. Trata-se da aplicação da IC oral ao latim durante a Alta Idade Média 

(aproximadamente, do século V ao X). De acordo com esse olhar teórico, um viajante que 

atravessasse uma parte da Europa até Strasbourg (nordeste da França), poderia ter a 

impressão de que, ao longo da viagem, tivesse ouvido uma só língua latina.  

Esse fenômeno foi observável até a reforma carolíngia (século VIII), quando os 

gramáticos reunidos por Carlos Magno alteraram a maneira de se pronunciar o latim. A 

partir de então, a pronúncia oficial deveria coincidir com a ortografia, o que desfavorecia 

a aproximação com as nuances regionais. Talvez por essa razão, na Baixa Idade Média 

(por volta dos séculos XI ao XV), período no qual são iniciadas as grandes navegações, 

nem as línguas nem os dialetos coincidissem nas fronteiras dos Estados-Nação. 

Sabemos, contudo, que a migração dos mais diversos povos, assim como as 

práticas comerciais ocorridas através dessas fronteiras não deixaram de existir e que esses 

                                                           
5 « La capacité de se comprendre mutuellement même si l’on s’exprime dans les langues différentes » 

(tradução nossa). 
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povos não cessaram de criar formas de comunicação com o outro, mesmo quando 

motivados por interesses pouco altruístas. Muñoz e Burgos (2013) ressaltam que não se 

tratam de fenômenos novos ou específicos da contemporaneidade. Elas afirmam ainda 

que, da Idade Média ao século XIX, “existia uma língua de comunicação que permitia as 

trocas entre diferentes povos da Bacia Mediterrânea: a língua franca” (MUÑOZ; 

BURGOS, 2013, p. 096). 

Partindo das investigações destas autoras, percebemos que a língua franca era 

considerada “língua de ninguém” – principalmente por tornar-se a alternativa de 

comunicação dos escravos, pobres, ladrões, piratas. Por outro lado, essa mesma língua 

franca era composta por empréstimos advindos de línguas romanas – o que enriquecia o 

processo de diversidade. O fato de os socialmente marginalizados só poderem utilizar a 

“língua de ninguém”, portanto, não privou a língua franca da incorporação de 

empréstimos linguísticos que a enriqueceram.  

Por volta de 1913, o linguista Albert Dauzat cita vários textos do colega Jules 

Ronjat por meio dos quais podemos constatar o uso da palavra “intercompreensão” para 

tratar a capacidade dos locutores em compreender dialetos de diferentes línguas 

pertencentes a uma mesma família (ESCUDÉ; JANIN, 2010). Dessa forma, a IC começa 

a se caracterizar como uma tentativa de compreensão mútua entre os povos, assim como 

reforçam Muñoz e Burgos: 

 
Esta situação de intercompreensão linguística, como muitas outras que são 

produzidas cotidianamente em diferentes comunidades do mundo, demonstra 

não ser necessário falar a mesma língua para poder se comunicar, cada um 

pode falar a sua própria língua e tentar compreender a dos outros (2013, p. 29, 

tradução nossa7). 

 

 

Nessa mesma perspectiva, Capucho (2010) considera a IC um processo natural e 

espontâneo, situado numa tradição secular de práticas comunicativas entre habitantes de 

regiões fronteiriças ou inserido nas vivências dos viajantes de todos os tempos. Seguindo 

essa lógica de que, apesar das diferenças, as pessoas necessitam se compreender, há cerca 

de pouco mais de vinte anos, a IC é recuperada por investigadores de algumas áreas, 

dentre elas: a Didática das Línguas, a Linguística Aplicada, a Sociolinguística, a 

Psicolinguística. 

                                                           
6 « Il existait une langue de communication qui permettait les échanges entre différents peuples du bassin 

méditerranéen : la lingua franca » (tradução nossa). 
7 « Cette situation d’intercompréhension linguistique, comme beaucoup d’autres qui se produisent 

quotidiennement dans différentes communautés du monde, démontre qu’il n’est pas nécessaire de parler la 

même langue pour pouvoir communiquer, chacun peut parler sa propre langue et essayer de comprendre 

celle des autres ». 
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Meissner (2008) também considera a IC uma abordagem natural que se origina 

para além do que as publicações recentes possam registrar. No caso das línguas romanas, 

após o desaparecimento do baixo-latim, a prática da IC foi expandida entre os locutores 

de línguas aparentadas. Os diários escritos pelos marinheiros mediterrâneos testemunham 

as informações supracitadas. Ao citar o monge Grégoire, Meissner (2008) destaca que o 

religioso contabilizava, na época da Revolução Francesa, apenas três milhões de 

conhecedores do idioma republicano dentre os 28 milhões totais de franceses. 

Entre outras fontes também citadas por Meissner, destacamos o romance de 1941: 

Os Buddenbrooks (Die Buddenbrooks), escrito por Thomas Mann. Ao longo dessa obra, 

que narra a saga de uma família por quatro gerações, é possível identificar que, no século 

XIX, quando os alemães do Norte se renderam na Baviera, eles não compreendiam nada 

da variedade meridional da sua própria língua nacional, o alemão. Também na Itália, as 

diferenças entre língua nacional e dialetos locais se fizeram notar ao longo da história e 

nem por isso as pessoas deixaram de se falar e de se compreender. Assim sendo, 

percebemos que as abordagens intercompreensivas, no sentido amplo do termo, não 

datam do momento presente (MEISSNER, 2008). 

Sob tais constatações, acreditamos que o monolinguismo vai de encontro à 

organização cultural humana. Conforme demonstra Rajagopalan (2008), na Índia, a 

Constituição reconhece 15 línguas oficiais. Se forem contabilizados os dialetos, existem 

entre 500 e 1.600. A presença do colonizador no país até 1947 instituiu a língua inglesa 

como oficial, porém não mais de 7% do um bilhão ou mais de habitantes tem 

conhecimento proficiente do inglês. 

Não é sem propósito que o linguista Rajagopalan compartilha da ideia de que 

“todos os seres humanos estão igualmente aparelhados para aprender qualquer língua” 

(RAJAGOPALAN, 2008, p. 19). Ora, se estamos aparelhados para a diversidade e 

objetivamos utilizar a IC como instrumento a promover mudanças em sala de aula, a 

organização cultural neste mundo líquido moderno pode auxiliar-nos. Afinal, se, por um 

lado, tal organização coloca-nos em contato com as últimas promoções do mundo 

megastore; por outro, beneficia-nos, visto que essa mesma cultura, por consistir em 

ofertas, abre uma poderosa demanda por mudança constante (BAUMAN, 2013).  

Nessa mesma perspectiva de demanda por mudanças, para Morin (2009), a 

barbárie é um dos ingredientes das grandes civilizações e ela se intensifica por volta do 

século XV, com o surgimento das sociedades históricas. Nesse modelo de convívio social, 

o distanciamento de um senso de coletividade, característico das sociedades arcaicas, 

gerou o Homo Economicus, definido como aquele que se determina em função do seu 
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interesse próprio (MORIN, 2009). Em outras palavras, precisamos resgatar o nosso senso 

de coletividade, mesmo que a tensão entre o coletivo e o individual sempre vá existir. 

Assim como Morin, acreditamos que podemos contribuir para a regeneração do 

humanismo neste mundo fluido, no qual é preciso ter cuidado ao optar por não enfrentar 

desafios (BAUMAN, 2005). Por isso mesmo, defendemos que o processo de 

mundialização continua. Ainda que abalado pelos conflitos internacionais sedimentados 

no fundamentalismo político-econômico, a necessidade de comunicação e de interação 

entre os povos permanece. Sobretudo porque, em meio a conflitos étnicos e guerras, em 

meio à busca por refúgio e a práticas abusivas de poder, em meio a atentados terroristas 

perpetuadores do medo ou em meio a propagações de verdades nada relativizadas, “o 

princípio da responsabilidade é o primeiro ato de qualquer envolvimento na vida pública” 

(BAUMAN, 2005, p, 09).   

A partir da década de 1990, a IC foi associada a alguns termos, tais como: 

capacidade, processo, conceito, metodologia, aprendizagem, interação, objetivo, 

comportamento, curiosidade, flexibilidade, política linguística, instrumento (JAMET; 

SPIŢĂ, 2010). Essa heterogeneidade conceitual, longe de afastar a IC da cientificidade, 

só nos confirma que os conceitos, como fortes dependentes do contexto dos quais 

emergem, são co-construídos dialógica e polifonicamente (MELO; SANTOS, 2008).  

Se a IC quebra paradigmas, convém lembrar que a homogeneidade como rigor é 

um paradigma advindo das chamadas ciências exatas, calcadas primordialmente sob o 

parâmetro positivista. Em outras palavras, as ciências da linguagem seriam menos exatas 

e mais sociais, o que não significa negar a influência do aspecto cognitivo na construção 

dos sentidos. Ainda que, na perspectiva científica, o conceito de IC se revista da 

heterogeneidade epistemológica, em todas as atribuições conceituais, os autores 

convergem para um ponto em comum: a interação. E a pluralidade é visível nos textos 

que colocam em evidência a interação (MELO; SANTOS, 2008). 

Tanto essa pluralidade é visível que, ao discorrer sobre a IC, situada na Didática 

do Plurilinguismo, Degache (2006, p. 13) enfatiza: “límpido em aparência, a significação 

desse termo (intercompreensão) possui, na realidade, várias sutilezas e alude a domínios 

e fenômenos diversificados” 8. Se as relações interativas pressupõem uma ação com outro, 

a prática intercompreensiva, na condição de relação interativa, implica o plurilinguismo 

e o pluriculturalismo em processo dialógico. 

                                                           
8 « Limpide en apparence, la signification de ce terme possède en réalité plusieurs subtilités et concerne des 

domaines et des phenomènes diversifiés » (tradução nossa). 
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Ainda na década de 1990, como apontam Caddéo e Jamet (2013), as futuras 

equipes a trabalhar com a temática intercompreensiva abrem caminhos para aqueles cujos 

nomes representam as figuras de proa da IC. São elas: Blanche-Benveniste, Dabène, 

Degache (França)9; Meissner, Klein e Stegmann (Alemanha); Jensen (Dinamarca), 

apenas para citar alguns. Posteriormente, em 2007, a publicação do CARAP contribui 

para a inserção oficial da IC no cenário da educação, através de parâmetros para o ensino-

aprendizagem de línguas.  

O CARAP é um documento por meio do qual se destacam as abordagens didáticas 

cujas propostas de atividades implicam, ao mesmo tempo, variedades linguísticas e 

culturais. Nesse documento, são delimitadas quatro abordagens plurais: Abordagem 

intercultural, Despertar para as línguas, Didática integrada das línguas e 

Intercompreensão de línguas aparentadas (CANDELIER, 2007, destaque nosso). 

Referenciadas por outro documento oficial europeu, o CECR, cuja publicação se 

deu em 2001, Caddéo e Jamet (2013) redirecionam a ideia de multilinguismo e de 

plurilinguismo. Para as autoras, aquele põe em pauta o social enquanto este enfatiza o 

individual. Dessa forma, um estado, um sistema educativo é multilíngue porque neles 

coexistem línguas diversificadas; em contrapartida, um indivíduo é plurilíngue quando o 

seu repertório de línguas é variado. Sob essa mesma perspectiva, Degache (2006) inscreve 

a IC na didática do plurilinguismo, em cujo princípio a ideia de correlação e interação 

entre as línguas, conforme já destacamos, é imprescindível. 

De marcada relevância política no contexto europeu, a IC é uma alternativa válida 

e coerente diante da opção de utilizar uma língua franca, em geral, a língua inglesa 

(CAPUCHO, 2010). Seria, pois, uma intervenção completa na construção de um espaço 

plurilíngue. A autora ressalta ainda que a grande preocupação não é o fato de o inglês ser 

a língua mais difundida, mas, em determinadas situações, ela ser imposta, desde o ensino 

básico, como solução para os problemas internacionais. Isso se deveria, ente outras 

razões, à crença de que a utilização de uma língua comum constituiria a chave do sucesso 

(CAPUCHO, 2010). 

O paradigma da complexidade (MORIN, 2003, 2009, 2011) parece, pois, 

inevitável: a história da humanidade comprova o exercício da comunicação plurilíngue e 

pluricultural, logo a IC é uma proposta pertinente e inerente a uma mudança 

epistemológica no que diz respeito ao campo da ciência. Acrescentamos que a IC também 

                                                           
9 Dégache, atualmente, vive no Brasil e trabalha na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
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funciona como uma contracorrente regeneradora, uma vez que ela pode contribuir para 

mudar o curso dos acontecimentos denominados autodestrutivos (MORIN, 2011).  

Praticar a comunicação a partir de situações inesperadas requer a relação com o 

outro. A consciência do outro supõe o respeito à diferença e, consequentemente, a 

transformação de si e do mundo. Sob esse enfoque, a IC não apenas representa uma nova 

era para a didática das línguas como também constitui uma escolha determinante para o 

desenvolvimento dos sete saberes necessários à Educação do futuro (MORIN, 2011). 

Interessa-nos, pois, nesta pesquisa, de acordo com o nosso posicionamento 

epistemológico, a concepção de IC inserida no campo da didática do plurilinguismo, ou 

seja, dimensionada como um projeto de educação e de formação para e pela diversidade 

cultural e linguística (BEACCO et al, 2015, grifo nosso). Por isso mesmo, defendemos 

que a descoberta de diferentes línguas não pressupõe a aprendizagem obrigatória dessas 

línguas, o que não implica negar uma busca posterior pelo estudo sistemático de cada 

uma delas ou de algumas delas. Priorizamos, portanto, a ideia de que a IC pode ajudar a 

diversificar o ensino nas várias áreas do conhecimento. 

A implementação de uma abordagem plurilíngue no contexto educacional 

brasileiro, além de proporcionar o aprimoramento do saber e do saber fazer, pode 

contribuir com o fortalecimento do saber ser e do saber conviver (destaque nosso), saberes 

fundamentais, conhecidos como os quatro pilares da UNESCO para a educação do século 

XXI10. Somado a essas justificativas, vale ressaltar que, no cenário potiguar, a IC pode 

estabelecer um vínculo forte com a realidade cultural da própria cidade.  

Isso porque o município natalense é portal de entrada das Américas, além de, do 

ponto de vista geográfico, ser considerado o ponto mais próximo da Europa e da África. 

Essas características peculiares permitem que o natalense possa entrar em contato com ao 

menos alguns dos mais de 2 milhões de turistas brasileiros e estrangeiros recebidos na 

cidade, por ano. Além disso, de acordo com dados da Inframérica, o aeroporto 

internacional do Estado do RN tem capacidade de receber até 8 milhões de passageiros 

ao ano11. 

O contexto local favorece a implementação de um novo paradigma de ensino-

aprendizagem, que tome por referência diferentes línguas-culturas, principalmente 

aquelas com as quais o natalense mantém contato mútuo naturalmente. Vale lembrar que, 

apesar de acreditarmos na força da IC como veículo de mudança no cenário educacional, 

                                                           
10 Esses pilares foram apresentados no relatório da Comissão Internacional sobre Educação (UNESCO), 

também conhecido como relatório Delors, cuja primeira publicação é de 1996. As principais informações 

sobre o documento estão disponíveis no sítio: www.comitepaz.org.br. 
11 https://natal.rn.gov.br 
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mais precisamente no contexto da sala de aula, concordamos com Meissner (2008) que a 

IC não é um instrumento-milagre. Ela confere tanto ao aprendiz quanto ao professor uma 

grande responsabilidade, até porque essa responsabilidade é condição para a 

autonomização de ambos. 

 

2.1.2 Percurso inicial – da Europa ao Brasil 

 

A IC é uma abordagem temático-científica no auge da sua jovialidade, pois foi 

sistematizada há pouco menos de 30 anos. Nas palavras de Tavares e Ollivier (2010), 

teoricamente, esse percurso se origina na Linguística Contrastiva, um campo de 

investigação que, exatamente na década de 1990, renova-se e é integrado à didática de 

línguas-culturas. A complexidade dessa nova disciplina favorece a ramificação dos 

estudos em IC cujos primeiros projetos estão centrados em aspectos interlinguísticos. 

No que diz respeito ao percurso geográfico, sabemos que as investigações acerca 

da prática intercompreensiva extrapolam os contextos europeu e brasileiro. A título de 

ilustração, citamos a cidade de Córdoba, na Argentina, onde está localizada a UNC, um 

dos pólos de estudos em IC localizados na América do Sul12. Interessa-nos, entretanto, o 

ponto de partida, ou seja, de onde a teoria intercompreensiva foi difundida como 

referência para os estudos brasileiros, e o ponto de chegada, isto é, para onde se destina o 

foco desta pesquisa. Dessa forma, longe de diminuir ou desconsiderar as ações 

desenvolvidas em outras localidades, visamos tão-somente uma delimitação mais objetiva 

do recorte temático inerente a este trabalho.  

Dando prosseguimento às observações feitas por Tavares e Ollivier (2010), da IC 

entre línguas próximas à IC entre línguas de diferentes famílias, as investigações já 

atingem dimensões extralinguísticas, sobretudo quando começam a integrar cultura e 

natureza multimodal dos suportes. Esse nível de avanço cria a necessidade de promover 

encontros entre investigadores para que suas respectivas experiências sejam 

compartilhadas. Um desses encontros, marco das discussões sobre IC, ocorreu na Europa, 

mais especificamente na Universidade Católica Portuguesa (Lisboa), em setembro de 

2007.  

Esse encontro em solo português foi protagonizado por três coordenadores de 

projetos em IC vigentes na Europa. De acordo com Capucho (2013), uma das 

organizadoras, os estudos até então se desenvolviam em processos paralelos, por grupos 

                                                           
12 Na UNC, o professor Richard Bruñel desenvolve ações acadêmicas em prol da IC juntamente com outros 

pesquisadores. 
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distintos, a partir de tendências e abordagens diversas. As limitações atribuídas a essa 

dispersão motivaram a ideia da realização, em Portugal, no ano de 2007, de um Colóquio. 

Esse evento, por sua vez, proporcionou a criação da primeira rede de cooperação em IC: 

REDINTER. 

Dentro desse universo cooperativo, foi criada uma revista internacional, de nome 

homônimo à rede, na qual os especialistas no assunto ainda estabelecem intercâmbio 

científico e, por conseguinte, difundem a noção de IC (TAVARES; OLLIVIER, 2010). É 

de interesse da revista Redinter as questões que se entrelacem com as abordagens 

plurilíngues e pluriculturais no tocante ao ensino de línguas e, particularmente, à didática 

da IC.  

Tavares e Ollivier (2010) também chamam a atenção para o fato de que, na mesma 

direção da Redinter, uma revista anterior, intitulada “Intercompreensão” – Revista de 

didática das línguas –, já tinha direcionado o olhar para a didática das línguas-culturas. O 

número 1, publicado em 1991, apresentava a IC entre falantes de diferentes línguas e 

também entre formadores e investigadores. 

A REDINTER, portanto, passa a funcionar como uma rede que congrega esforços 

das diferentes equipes a fim de consolidar o diálogo e criar pontes entre escolas. Das 35 

instituições representadas no evento de Lisboa, em 2007, exprimiram interesse formal em 

participar do projeto 29 dentre elas (CAPUCHO, 2013). Em 2012, ainda sob a análise de 

Capucho (2013), o relatório final do projeto revelou que os objetivos da rede haviam sido 

largamente atingidos. O número de formações oferecidas havia triplicado entre 2008 e 

2011. 

Antes do Colóquio realizado em Lisboa, no ano de 2007, mais especificamente 

nos anos 1990, surgem os primeiros projetos de cooperação europeia. Em 1991, merecem 

destaque os projetos pioneiros: Eurom4 e o programa Galatea. Entre 1995 e 2003, 

destacamos o projeto Ariadna-Minerva (coordenado pela Universidade de Barcelona) e o 

Galanet (continuação dos princípios de Galatea). Todos eles tomam posição em favor do 

respeito à diversidade linguístico-cultural (CAPUCHO, 2010). 

Em 1997, os projetos pioneiros já apresentam resultados. Nesse mesmo ano, na 

revista Le Français dans le Monde, sob a coordenação de Blanche-Benveniste e Valli, é 

reforçada a legitimidade da IC. Em 2003, o termo surge no Dicionário de Didática das 

Línguas. Também nesse ano, começam a se desenvolver estudos de IC entre línguas de 

diferentes famílias, momento em que o projeto Intercompreensão – INTERCOM –  

motiva o aprofundamento da fundamentação teórica em relação a essa nova abordagem 

baseada em famílias de línguas distintas (CAPUCHO, 2010). 
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Entre tantas propostas originadas na perspectiva da aprendizagem ao longo da 

vida, destacamos os projetos MIRIADI (2012-2015), CINCO (2011), INTERMAR 

(2011), GALANET (2000) e GALAPRO (2010-2014), todos criados com o objetivo geral 

de formação em rede, integrando especificamente a IC na formação profissional. 

Ressaltamos que a plataforma Galanet se destaca, no cenário acadêmico brasileiro, como 

o primeiro contato de professores universitários com a IC.  

É com base nesses projetos precursores, sequenciados por diversos métodos13 e 

por novos ângulos de visão que, nesta primeira metade dos anos 2000, os estudos em IC 

vão-se aprimorando gradativamente. No cenário acadêmico europeu, destacamos as 

Universidades de Veneza, Cassino e Macerata, as três na Itália; a Universidade de 

Grenoble 3, na França; a Universidade de Madri, a Universidade de Barcelona e a 

Universidade Autônoma de Barcelona, todas na Espanha; a Universidade de Aveiro e a 

Universidade Católica Portuguesa – Viseu, as duas em Portugal. Esse panorama, longe 

de descrever todos os caminhos da temática intercompreensiva na Europa, visa tão-

somente estabelecer um contexto básico para situarmos o Brasil no processo.   

Em solo brasileiro, o polo nordestino matricial dos estudos em IC é o Estado do 

Rio Grande do Norte. Vale ressaltar, contudo, que a primeira pesquisa de porte da qual 

temos conhecimento sobre a temática intercompreensiva é proveniente do estado de São 

Paulo, mais especificamente da cidade de Campinas. Nessa cidade, em fevereiro de 2012, 

a tese de doutorado intitulada “Plurilinguismo em Ambientes Virtuais de Aprendizagem: 

potencialidades, entraves, desdobramentos, perspectivas” foi defendida na UNICAMP14.  

No ano de 2010, entretanto, a UFRN foi pioneira com a inserção do componente 

curricular Intercompreensão de Línguas Românicas (LEM3033) na grade do curso de 

Letras. A grade curricular deste curso, por estar voltada à licenciatura, beneficia os futuros 

docentes que, a partir da inserção da disciplina de IC, passam a conhecer uma nova 

abordagem por meio da qual podem protagonizar mudanças em sala de aula. É também 

em 2010 que inicia o projeto de formação de formadores para a IC. Essa ação acadêmica 

constitui um novo paradigma na formação docente, já que utiliza a Plataforma Galapro 

como instrumento metodológico. 

                                                           
13 Para saber um pouco mais sobre esses recursos didáticos, sugerimos a leitura de Escudé e Janin (2010), 

Caddéo e Jamet (2013), além da consulta a sites através dos quais é possível praticar a IC ou aprofundar o 

conhecimento teórico. Entre essas referências eletrônicas: http://www.euro-mania.eu, www.eurom5.com, 

www.galanet.eu,http://www.unilat.org/DPELQintercomprehension/itineraires_romans.fr,http://lingalog.n

et/dokuwiki/intercomprehension/ilr/histo. 
14 A tese cuja autora é a professora da UNICAMP Regina Célia da Silva está disponível em 

www.bibliotecadigital.unicamp.br. 

http://www.euro-mania.eu/
http://www.eurom5.com/
http://www.galanet.eu/
http://www.unilat.org/DPELQintercomprehension/itineraires_romans.fr
http://lingalog.net/dokuwiki/intercomprehension/ilr/histo
http://lingalog.net/dokuwiki/intercomprehension/ilr/histo
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Voltada à formação on line, essa plataforma se estrutura em dois eixos: formação 

em didática da intercompreensão através de práticas de IC e constituição de comunidades 

virtuais plurilingues de ensino-aprendizagem colaborativo da IC15. Seguindo essa 

perspectiva desbravadora, ocorre também, entre 2011 e 2014, a inserção da disciplina 

Plurilinguismo e Interculturalidade no Instituto Ágora – Centro de Línguas da UFRN. 

Esse instituto implementa as ações de extensão da universidade; entre elas, os cursos de 

línguas estrangeiras.  

Uma das principais ações desenvolvidas na UFRN, também entre os anos de 2011 

e 2014, foi o Projeto de Ações Integradas “A intercompreensão de Línguas Românicas: 

aprendizagem sem fronteiras”. A proposta desse projeto foi inserir a IC em salas de aula 

de 5º ano, em escolas municipais natalenses. Foi coordenado por Martins16 e contou com 

a participação de três bolsistas. Em 2012, esse trabalho foi desenvolvido em quatro 

escolas. Em 2013, foi ampliado para seis escolas. No ano de 2014, todavia, houve 

sequência em duas escolas. Isso se deveu a ajustes orçamentários, o que implicou a 

redução de bolsas, permanecendo apenas uma bolsista. O corte de verbas necessárias 

prejudicou a continuidade desse projeto de comprovada relevância para a educação local.  

Dentre os trabalhos realizados a partir da IC na UFRN, acrescentamos a Jornada 

de Intercompreensão de Natal: aprender com as línguas, realizada nos dias 30 e 31 de 

maio de 2011. A organização dessa Jornada vem reforçar o valor da educação plurilíngue 

e da abordagem intercompreensiva do contexto acadêmico para a comunidade. Dois anos 

depois, em 2013, o evento mais marcante para a expansão da IC no RN acontece por meio 

de uma parceria entre a UFRN e a SME.  

De 24 a 26 de abril, 2013, ocorre o I Colóquio Internacional de Línguas 

Românicas: realizações, formação e projeções. O público-alvo são professores que atuam 

na rede pública de educação básica (EF), alunos e professores da UFRN e demais 

instituições de ensino, ou seja, um público interessado em conhecer a IC. O evento foi 

realizado na sede do CEMURE e contou com a participação aproximada de 300 pessoas. 

Ao longo dos três dias, houve mesas-redondas, oficinas, comunicações e encerrou com 

uma plenária a partir da qual foi possível discutir sobre a IC através de perguntas e 

respostas feitas aos convidados, entre eles: Degache, Chavagne, Araújo Sá, de Carlo, 

Martins.  

                                                           
15 Para maiores informações, acessar: http://cvc.instituto-camoes.pt/arquivo-2011-2012/formacao-de-

professores-na-e-para-a-intercompreensao-atraves-de-praticas-colaborativas-on-line-

75537.html#.WPEiD_nyvIU. 
16 Professora Selma Alas Martins. 
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Para além do meio acadêmico, uma das ações mais relevantes foi a inserção de 

uma disciplina de IC numa escola do município natalense. Essa medida foi consequência 

de uma pesquisa-ação protagonizada pelo primeiro orientando a defender uma tese a partir 

da IC na UFRN17. A implementação dessa disciplina se deu por meio do Projeto Político 

Pedagógico da escola municipal onde estudavam os sujeitos com os quais foi 

desenvolvida a respectiva investigação acadêmica. A apresentação do PPP à SME 

resultou na inclusão da disciplina de IC na grade curricular, ainda que em caráter 

experimental.  

Essa disciplina foi ministrada com carga horária mínima semestral de 20 aulas, 

durante um ano letivo. Duas turmas de 9º ano vivenciaram essa experiência em 2011. Na 

passagem do 9º ano para a 1ª série do Ensino Médio, foi observado o rendimento desses 

alunos, contudo eles já não vivenciaram mais a prática intercompreensiva na sequência 

dos estudos, visto que o Ensino Fundamental é administrado pelo município enquanto o 

Ensino Médio é gerenciado pelo Estado. Como o professor pertente à rede municipal, a 

continuidade do trabalho ficou impossibilitada.  

Dessa forma, a disciplina de IC deixou de ser ministrada após o primeiro ano de 

caráter experimental. Isso se deveu ao fato de o professor ter-se afastado temporariamente 

da sala de aula para assumir funções na SME. Essa mudança de caráter administrativo foi 

positiva, pois, embora a disciplina tenha sido suspensa do currículo, a presença de um 

intercompreendedor na SME favorece a aprovação de projetos relacionados à temática. 

Além dessa particularidade, também é facilitado o acesso de professores da Educação 

Básica (EF) a informações basilares acerca da IC, uma vez que a nova abordagem passou 

a ser apresentada como sugestão pedagógica durante as formações docentes promovidas 

pela SME. 

Graças ao estudo acadêmico supracitado, desenvolvido em nível de doutorado 

com turmas de 9º ano, o Centro Municipal de Referência em Educação, órgão da 

prefeitura de Natal responsável pelo treinamento de professores e funcionários, introduziu 

a IC nas formações pedagógicas voltadas aos professores do município de Natal. Uma 

das funções assumidas pelo professor-autor da pesquisa, iniciada em 2011, foi a de 

formador de professores do EF e da EJA. Essa função, pois, permite a difusão da temática 

intercompreensiva ainda que o contexto caracterizado por um grande número de 

professores, com inúmeras atribuições a cumprir, gere alguns obstáculos à utilização 

efetiva da IC nas salas de aula das escolas públicas do município natalense. 

                                                           
17 Professor Rudson Edson Gomes da Silva, tese de doutorado defendida no ano de 2013. Disponível em: 

<https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/16388>. 
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Em contexto mais amplo, no ano de 2015, duas ações foram empreendidas no 

IFRN (Campus de São Gonçalo do Amarante e Currais Novos). Em currais Novos, foi 

oferecido um minicurso intitulado: “A aprendizagem simultânea de várias línguas... é 

possível? ”, durante a EXPOTEC. Ao longo do curso, os participantes desenvolveram 

atividades a partir da plataforma Galanet e do site Itinerários Românicos. Em São 

Gonçalo do Amarante, foi proposto um curso de extensão, nomeado: “Intercompreensão 

em línguas românicas”, no decorrer do qual foi viabilizado o contato com documentos 

escritos e visuais, tomando por base cinco línguas românicas: italiano, espanhol, francês, 

romeno e catalão. Em ambos os cursos, o público-alvo eram adolescentes. 

Em 2016, também no IFRN, campus de Nova Cruz, foi oferecida outra categoria 

de curso: “O intercâmbio virtual com uma escola de Córdoba”. Dessa vez, a proposta foi 

resultante da defesa de uma dissertação “A intercompreensão em Línguas Românicas nas 

aulas de Espanhol: o que querem e o que podem essas línguas?”18, a partir da qual a 

pesquisadora desenvolveu um trabalho colaborativo com uma professora da Argentina. 

Os sujeitos da pesquisa provinham de uma escola privada natalense. No novo contexto, 

IFRN, a ação se direcionou a adolescentes de uma escola pública em Nova Cruz. 

Nos dias 23 e 30 de agosto e 13 de setembro, 2016, na sede do CEMURE, um 

pouco antes da realização do II Colóquio de Intercompreensão, foi oferecido um 

minicurso intitulado: “Uma breve experiência com a intercompreensão de línguas 

românicas”. Ministrado pela própria autora desta pesquisa, o evento teve dois objetivos. 

No plano acadêmico, coletar dados para a investigação científica que se desenvolvia; no 

plano pedagógico, utilizando como ferramenta a IC, instigar um pequeno grupo de 

professores a promover mudanças efetivas e multiplicadoras no espaço em que atuam.  

Cerca de duas semanas depois do evento supracitado, é realizado, na UFRN, de 

28 a 30 de setembro, 2016, o II Colóquio Internacional de Intercompreensão entre 

Línguas Românicas: formação e práticas de inserção. Dando continuidade ao primeiro, 

de 2013, considerado marco da IC no estado do RN, o segundo também tem papel 

preponderante. Com o objetivo de fazer um balanço das ações realizadas em prol da IC, 

assim como propor dinâmicas de inserção, este evento consolida a contribuição da IC 

para a educação brasileira. O colóquio foi dirigido a professores formadores, professores 

da EB, pesquisadores, alunos e a todos os interessados em aprender com as línguas em 

uma perspectiva plural. 

                                                           
18 Dissertação disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/20706>. 
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Ainda em 2016, com o objetivo de divulgar o espaço de interação plurilíngue 

Plataforma MIRIADI - uma Rede de Intercompreensão a Distância, foi realizado, na 

UFRN, o curso: “Prática da Intercompreensão com vistas a um projeto comum: 

Plataforma Plurilíngue MIRIADI”. Nessa plataforma, os participantes integram uma 

sessão e interagem, em suas respectivas línguas maternas, com alunos e professores 

provenientes de diferentes países, consequentemente, falantes de diversas línguas. 

No tocante às pesquisas realizadas no PPGEL - UFRN, chamamos a atenção para 

a primeira tese de doutorado voltada à temática intercompreensiva defendida no RN, em 

novembro de 2013: “Didática do Plurilinguismo: efeitos da intercompreensão de Línguas 

Românicas na compreensão de textos escritos em português”, por meio da qual Souza 

(2013)19 apresentou os resultados da inserção curricular da disciplina de IC em uma escola 

de educação básica do município de Natal cujos sujeitos provinham do 9º ano do EF. As 

aulas também foram referenciadas por material didático criado pelo professor-

pesquisador, o que proporcionou a publicação de um Caderno de Atividades pela editora 

da UFRN20. 

Em 2015, duas dissertações de mestrado foram defendidas. Lima (2015)21, cuja 

dissertação se intitula: “A intercompreensão de línguas românicas: uma proposta para a 

leitura literária plurilíngue no Ensino Fundamental”, trabalhou com a leitura de textos 

literários, a partir da IC, numa escola do município natalense. Izuibejeres (2015)22, cujo 

trabalho tem por título: “O que querem e o que podem essas línguas? Intercompreensão 

nas aulas de espanhol”, direcionou a IC para o ensino-aprendizagem de língua espanhola 

numa escola da rede privada de Natal, em intercâmbio com uma escola de Córdoba, 

Argentina. 

Em 2016, no mês de julho, uma terceira dissertação foi defendida: “A 

Intercompreensão de Línguas Românicas nas aulas de inglês: uma experiência inovadora 

nos cursos de Educação de Jovens e Adultos do Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte”. Neste estudo, Oliveira (2016)23 focaliza a IC nas aulas de inglês, voltadas para 

                                                           
19 Tese disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/16388>. Rudson Edson Gomes 

de Souza. 
20 Catalogado na Biblioteca Setorial do CCHLA: S729i SOUZA, Rudson Gomes. Intercompreensão de 

Línguas Românicas: aprender com as línguas: caderno de atividades do estudante, 9º ano/Rudson Edson 

Gomes de Souza, Selma Alas Martins. Natal: Edição do autor, 2011. 23p. 
21<http://br.123dok.com/document/7q0p48vz-intercompreensao-de-linguas-romanicas-uma-proposta-

para-a-leitura-literaria-plurilingue-no-ensino-fundamental.html>. Carmélia Pereira de Lima. 
22 <https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/20706>. Maria Carolina Lúgaro Izuibejeres. 
23 <http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/handle/123456789/21965>. Janaína Michelle França de Oliveira. 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/16388
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alunos da Educação de Jovens e Adultos. Também esse estudo gerou a publicação de um 

Caderno de Atividades, publicado pela editora do IFRN24. 

Na sequência, será defendida a segunda tese de doutorado acerca da temática 

intercompreensiva (2018), que investiga a IC sob o prisma do FOS25. Ainda em 2017, ano 

corrente, será defendida esta quarta pesquisa em nível de mestrado, de tipo exploratório, 

cujo objetivo geral, especificado anteriormente na introdução, é identificar que projetos, 

eventos e pesquisas já foram realizados em prol da IC nos contextos nacional e local e 

como estão sendo encaminhadas essas ações para que os resultados se multipliquem no 

âmbito da educação potiguar. 

Ainda no nordeste brasileiro, a UFCG e a UFPB organizaram em parceria, no ano 

de 2006, uma formação intitulada “A intercompreensão para o trabalho comum a 

distância”, cujo colaborador europeu foi o professor Chavagne. Nessa ocasião, foi 

apresentado ao público inscrito no curso o funcionamento da plataforma Galanet. Na 

UFCG, há cursos esporádicos de extensão e já se encaminham algumas orientações em 

nível de mestrado. Uma dessas dissertações foi defendida no segundo semestre de 2016 

e intitula-se: “Intercompreensão de línguas românicas através de documentos 

audiovisuais: uma proposta metodológica para o ensino de línguas estrangeiras”26.   

No eixo sudeste-sul brasileiro, destacamos USP, onde, em abril de 2012, uma 

disciplina da pós-graduação, ministrada pelo professor convidado Degache, contribuiu 

para sedimentar a IC naquela instituição acadêmica. O curso intitulado “Didática das 

línguas e didática do plurilinguismo: o lugar da intercompreensão” permitiu um 

conhecimento mais aprofundado acerca dos contextos de ensino-aprendizagem a partir 

da abordagem intercompreensiva. Dessa forma, foi proporcionado um novo olhar sobre 

as formações docentes, o que favoreceu o surgimento de novas pesquisas e de outros 

cursos oferecidos pelo Centro de Línguas. 

Esses cursos de extensão, viabilizados pelo Centro de Línguas, abriram espaço 

para a IC no cenário acadêmico da USP. Outro evento relevante foi o curso 

“Plurilinguismo e formação de professores”, oferecido nos dois semestres do ano de 2013 

e no primeiro semestre de 2014. Posteriormente, na primeira metade de 2015, a trajetória 

de formação segue com o curso “Práticas de Leitura em Intercompreensão: textos 

                                                           
24 A publicação correu no dia 27/04/2017, na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras. O48i OLIVEIRA, 

Janaína Michelle França de. Intercompreensão de Línguas Românicas e Língua Inglesa. Janaína Michelle 

França de Oliveira, Selma Alas Martins; ilustração de Jonatas França de Oliveira. Natal: IFRN, 2017, 80p. 
25 De autoria da orientanda Luiza de Marilac Veras Uchôa. 
26<https://prezi.com/fwt93goyihar/intercompreensao-de-linguas-romanicas-atraves-de-documentos/>. De 

autoria do orientando José Ribamar Carolino Bezerra. 



37 
 

acadêmicos na área das Letras”. Ainda na USP, o componente curricular 

“Intercompreensão de línguas românicas” passa a ser oferecido na grade do curso de 

Letras como disciplina optativa livre, no quarto período ((L) FLM0635).   

Em outubro de 2012, cinco meses após o curso ministrado por Degache, o 

Departamento de Letras Modernas da USP reúne as áreas de italiano, francês e espanhol 

a fim de promover a I Jornada de Estudos das Letras Modernas: a Intercompreensão nas 

línguas românicas. Nessa ocasião, vários palestrantes discutem sobre temas concernentes 

a aspectos, tais como: a intercompreensão como possibilidade de aprendermos com as 

línguas, a Didática das Línguas e Culturas, a Formação de Formadores para a 

Intercompreensão a partir da plataforma Galapro. 

Um ano depois, em outubro de 2013, o mesmo Departamento de Letras Modernas 

promove, na USP, a II Jornada de Estudos de Intercompreensão nas línguas românicas. 

Essa jornada tem por objetivo reunir alunos e professores das áreas de Línguas 

Estrangeiras para discutir as pesquisas desenvolvidas no tocante à IC. Dentre os 

palestrantes, estava o professor Bruñel – da Universidade de Córdoba, Argentina. Neste 

mesmo cenário acadêmico paulistano, também em 2013, Carola, aluna do mestrado, cuja 

dissertação focaliza a IC, ministra curso voltado para a formação docente.  

Em abril de 2015, Carola27 defende dissertação de mestrado, intitulada: “Práticas 

de intercompreensão entre línguas românicas: desenvolvimento da competência de leitura 

plurilíngue em estudantes de Ensino Médio de uma Escola Técnica (ETEC) de São 

Paulo”. Nesse mesmo espaço regional, na UNICAMP, uma disciplina voltada para a IC 

se destaca desde o primeiro semestre de 2013, ano em que foi oferecida pela primeira vez.  

Em Curitiba, no ano de 2008, na UFPR, a IC foi inserida no espaço acadêmico 

por meio de cursos de extensão promovidos pelo DELEM, bem como por intermédio da 

implementação de uma disciplina de IC na grade curricular. Beneficiam-se com essas 

ações acadêmicas tanto alunos do curso de Letras quanto de outros cursos. Vale lembrar 

que, há aproximadamente quatro anos antes, em 2004, o Centro de Línguas da UFPR já 

proporcionava aos alunos o contato com a IC através de sessões na plataforma Galanet.  

Embora esse trabalho através da plataforma fosse desenvolvido também com 

objetivos formativos, em 2015, ainda não havia um trabalho desenvolvido 

especificamente para cursos de formação docente na graduação da UFPR. Ainda em solo 

paranaense, a IC se expande para a UNILA, onde a professora Muñoz ministra cursos de 

                                                           
27 <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8146/tde-11092015-123851/en.php>. De autoria da então 

orientanda Cristina Helena Carola. 
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extensão sobre a temática intercompreensiva. Os projetos realizados no estado do Paraná 

iniciaram em 2012, o que representa um avanço, visto que, a partir de então, a IC abrange 

uma disciplina na graduação além de estar presente nos programas de extensão e de pós-

graduação na UFPR. 

Nas Minas Gerais, na cidade de Uberlândia, foi desenvolvido, de 2011 a 2014, um 

projeto de IC com alunos do 5º ano da educação básica. As aulas foram ministradas na 

sala de informática da ESEBA. Na UFU, ainda não há um curso voltado para a formação 

de professores, mas já existia, em 2015, um agendamento com o atual Secretário de 

Educação para que lhe fosse apresentada uma proposta de formação docente destinada 

aos professores da rede municipal. Nessa mesma universidade, durante a Semana do 

Curso de Letras, foi oferecido um minicurso de Intercompreensão em Línguas 

Românicas, além de já haver sido encaminhada ao setor responsável uma solicitação para 

implementar a disciplina Intercompreensão de Línguas Românicas na grade curricular do 

curso de Letras. 

Não tivemos a pretensão de traçar minuciosamente a trajetória da IC, 

apresentamos tão-somente um panorama basilar.  Por meio desse panorama, podemos ter 

uma ideia dos caminhos já percorridos e do lugar que esta pesquisa ocupa ao longo de um 

processo, que, por sua vez, segue o curso das constantes mudanças tecidas em torno das 

línguas-culturas desde as primeiras divergências em torno do mito bíblico de Babel.  

Para Sauquet (2012), embora seja de uso corrente a crença de que a mistura de 

línguas e de nacionalidades diferentes seja um caos, o raciocínio seria exatamente o 

contrário. Dessa forma, no que concerne ao mito de Babel, a intervenção da ira divina 

teria mais relação com a tentativa de se eleger uma língua única do que com o suposto 

motivo atribuído à diversidade. Na defesa dessa diversidade, ressaltamos que a IC 

proporciona o desenvolvimento pessoal através da relação com o outro. Afinal, a 

descoberta do diferente, é a descoberta de si mesmo, do outro lado do espelho que se lhe 

revela. 

 

2.2 IC como proposta de mudança em sala de aula 

 

Quando os estudos sobre a IC foram sistematizados, nos anos 1990, a educação 

foi a área por meio da qual esta nova proposta de sensibilizar para as línguas se destacou. 

Sobretudo porque entre as primeiras associações feitas à palavra “intercompreensão”, 

estavam os termos “metodologia”, “aprendizagem”, “didática”. Em 2007, conforme já foi 

citado, a publicação do CARAP contribuiu para a inserção oficial da IC no cenário da 
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educação europeia, isso porque se reconheceu a IC como uma das abordagens didáticas 

voltadas à pluralidade. 

 Antes da publicação do CARAP, Degache (2006) já havia aludido à inscrição da 

IC na didática do plurilinguismo, cujo princípio está voltado à interação entre as línguas. 

Assim sendo, a IC foi destacada no cerne da educação desde o processo de sistematização 

científica, momento em que recebeu o estatuto de teoria. Martins (2014) reforça a IC 

como um novo paradigma de ensino-aprendizagem das línguas, além de enfatizar que 

 
no contexto brasileiro, pode sensibilizar para a descoberta de diferentes 

línguas, tipologicamente aparentadas à portuguesa, contribuir para a 

diversificação do ensino de línguas e fortalecimento das potencialidades 

dos aprendizes enquanto cidadãos (MARTINS, 2014, p. 119, grifo nosso). 

 

 

Se o contexto mundial contemporâneo se apresenta pouco favorável à diversidade 

cultural, se a alteração a ser consolidada em relação ao Novo Ensino Médio no Brasil28 

está menos favorável ao convívio entre as diversas línguas-culturas, acreditamos que a 

luta por mudanças em sala de aula deva continuar combatendo o monolinguismo e o 

monoculturalismo. É preciso, pois, fortalecer a defesa de uma abordagem plurilíngue no 

contexto educacional.  

Em consonância com essa proposta, acreditamos que é preciso repensar o processo 

de formação docente, pois formar educadores intercompreendedores pode contribuir para 

a efetivação de uma educação integral, ou seja, de aprendizagem para a vida. Dito de 

outra forma, pode fortalecer “as potencialidades dos aprendizes enquanto cidadãos”. Por 

essa razão, partiremos de um panorama histórico do contexto educacional brasileiro sob 

a perspectiva do ensino público e privado para, em seguida, focalizar a formação de 

professores. Nosso propósito é integrar educação, formação docente e IC com vistas a 

construir fundamentos que possam referenciar a discussão dos dados. 

 

2.2.1 Contexto histórico da Educação Brasileira – o público e o privado 

 

 O debate entre o público e o privado no Brasil se desdobra ao longo da história e 

está vinculado às determinações estruturais e conjunturais de uma dada realidade sócio-

político-cultural, situada no campo de disputas hegemônicas (DOURADO; BUENO, 

1991). Os defensores de ambas as esferas protagonizam conflitos ainda em vigência, o 

que justifica o fato de apresentarmos o contexto histórico da educação brasileira sob o 

                                                           
28 Portal.mec.gov.br 
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viés do embate público-privado. Qualquer proposta de mudança neste contexto pressupõe 

levar em conta a “ambiguidade do Estado como expressão de poder público” 

(DOURADO; BUENO, 1991, p. 1). 

 A colonização brasileira se deveu à expansão de Portugal, que visava impor a 

exclusividade do comércio a partir de uma administração centralizada. Por essa razão, 

inicialmente, houve a divisão da nossa costa em Capitanias Hereditárias. Devido às 

dificuldades causadas pela dispersão do poder, foi criado um Governo Geral em 1540 

(ROCHA, 2010). Durante esse período, o primeiro Governador Geral trouxe para a 

colônia membros da Companhia de Jesus, sob a chefia do padre Manoel da Nóbrega. Com 

os jesuítas, começa a nossa história da educação. 

O ensino jesuítico, sob os moldes da Universidade de Paris, priorizava técnicas 

elementares de leitura, escrita e cálculo. A realidade da Colônia, todavia, constituía um 

desafio para a Companhia de Jesus, visto que ler e escrever era, naquele contexto, um 

privilégio de alguns membros da igreja e de alguns funcionários públicos, conforme 

descreve Rocha (2010). A escola era procurada por alguns dos filhos da elite financeira 

que buscavam na educação jesuítica preparo para assumir os negócios da família. 

Como o trabalho escravo era considerado uma tarefa de simples execução e de 

pouco raciocínio, o saber intelectual era desnecessário a esses trabalhadores. A partir de 

então, o fazer e o pensar separam-se, o que exclui a massa popular do acesso ao 

conhecimento sistematizado pela escola. Dessa forma, a pedagogia dos jesuítas só 

abrangia os mais abastados economicamente. Só no século XIX, por volta de 1808, com 

a vinda da Corte Portuguesa para o Rio de Janeiro, a instrução pública passa a dividir 

espaço com a iniciativa privada.  

 Peres (2010) ressalta que, após a Independência (1822), a educação passa a ser 

direito do cidadão e dever do Estado, princípio estruturado na Revolução Francesa (1789). 

Dessa forma, a ideia de Educação Pública Nacional provém do século XVIII, embora, no 

Brasil, mesmo após a Independência, a concepção de ensino gratuito para todos continue, 

na prática, como uma proposta ousada o suficiente para não ser efetivada. Ainda nos anos 

1930 e 1950, as discussões permanecem, mas a proposta de uniformizar o ensino em todo 

o país não arrefece a liberdade concedida à educação paga. 

 Entre 1860 e 1890, o ensino secundário particular no Brasil atingiu seu apogeu 

com a ampliação das escolas privadas elementares (PERES, 2010). Por volta de 1911, os 

princípios republicanos de liberdade e laicidade, conquistados por meio da separação 

entre Estado e Igreja, deram às instituições particulares, de forma ampla, o direito de 

ensinar (PALMA FILHO, 2010). Apesar desse direito concedido ao âmbito privado e à 
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expansão das escolas particulares, muitos estudiosos continuaram defendendo a escola 

pública. A partir de 1920, por exemplo, as reformas educacionais são influenciadas por 

pensadores iluministas, tais como Pestalozzi, para quem a reforma da sociedade passava 

pela educação das camadas populares. 

 No início do governo de Getúlio Vargas, outro importante grupo de resistência em 

favor da escola pública foram os Pioneiros pela escola Nova (1932). O Escolanovismo 

defendia a educação em todos os seus graus como função social e serviço político que o 

Estado era chamado a realizar em cooperação com todas as instituições sociais (PALMA 

FILHO, 2010). A intensificação do capitalismo industrial no Brasil dessa época não se 

vinculava ideologicamente à construção de um sistema nacional de educação pública.  

Ademais, a ascensão de Hitler ao poder só intensificou em solo brasileiro o embate 

entre intelectuais progressistas e conservadores cujas divergências se fundamentavam, 

entre outros aspectos, na gratuidade do ensino elementar. Essa discussão continuou 

durante o período de redemocratização do país, iniciado com a queda do Estado Novo 

(1945). A partir de 1956, o embate intelectual entre os que defendiam a expansão do 

ensino público e os que se posicionavam pelo contrário se fortaleceu.  Por isso mesmo, 

apesar dos 13 anos que levou para ser aprovada, a primeira LDB (1961) garante o 

magistério particular.  

Mesmo com essa garantia, em 1962, o educador Freire29, cujo pensamento é 

internacionalmente conhecido, fez a primeira tentativa de alfabetizar adultos através de 

um método que também utilizava meios visuais30. Projetos como o de Freire, também 

inspirados nas ideias escolanovistas, além das realizações no campo da música, do teatro 

e do cinema, bem como a discussão em torno do ensino público perderam forças com o 

Golpe Militar (1964), que pôs fim ao regime político democrático (PALMA FILHO, 

2010).  

Dos anos 1990 à contemporaneidade, a discussão acerca do acesso ao ensino 

público e gratuito, assegurado pela Constituição Brasileira, enfrenta dificuldades. Além 

disso, este assunto tem dividido espaço com outras problemáticas. No plano curricular, 

por exemplo, a revisão de conteúdos ora privilegia componentes, tais como História, 

Geografia, Filosofia, Sociologia, Arte, estudo da língua indígena como língua materna, 

estudo da cultura africana e indígena, ora lhes atribui um caráter facultativo. 

                                                           
29 Paulo Freire. 
30 De acordo com relatos da época, um dos alunos dessa primeira turma conseguiu ler trechos considerados 

difíceis após 30 horas de aprendizado. 
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A segunda LDB (1996), ainda em vigência, defende a educação como direito de 

todos e dever do Estado, da família, e da sociedade. Na prática, a educação permanece 

um privilégio concedido a poucos. Dessa forma, a refuncionalização ou ressignificação 

das escolas, localizada a partir da década de 1980 conforme Libâneo (2013), apresenta 

propostas de mudança que oscilam entre os aspectos sociais ou cognitivos, de acordo com 

a corrente político-econômica em vigência no país.  

De um lado, o aspecto social permite novas reflexões que questionam a tradição 

centrada no domínio de conteúdo. Em outras palavras, propõem às instituições escolares 

valorizar formas de organização das relações humanas, o que abre espaço para a 

abordagem intercompreensiva. Por outro lado, as correntes conservadoras tendem a 

deixar o aspecto social em segundo plano e a apoiarem teorias voltadas ao aspecto 

cognitivo. Longe de desvalorizar essas teorias, percebemos tão-somente que essa escolha, 

muitas vezes, dificulta a transformação da escola em um espaço no qual prevaleceriam 

práticas de valores sociais, entre elas: a convivência entre diferentes e o compartilhamento 

de culturas. 

Assim como Libâneo (2013), tememos que a prática centrada apenas nos valores 

sociais desvincule a escola do conhecimento – dos componentes curriculares e da 

formação das capacidades cognitivas. Como ele, também defendemos o equilíbrio entre 

os aspectos social e cognitivo. Enfatizamos o aspecto social por acreditarmos que esta 

categoria favorece o princípio da diversidade, componente importante da IC como força 

de resistência ao monolinguismo e ao monoculturalismo. Ademais a IC, conforme já 

especificado quando situamos a teoria intercompreensiva, também valoriza as 

capacidades cognitivas.  

O que nos parece questionável é a escolha de correntes educacionais 

fundamentadas tão-somente em critérios político-ideológicos. Observamos no Brasil a 

propagação de um mito que atribui a defesa da escola pública aos partidários de esquerda 

e a defesa da escola particular aos partidários de direita, como se a educação fosse uma 

disputa pela guarda do poder e do controle de uma sigla em ascensão. Dentro de um 

espaço escolar refuncionalizado e ressignificado, esperamos que educar se distancie da 

concepção restrita à transmissão de conteúdo, ou, pelo menos, não a priorize (grifo nosso). 

Dentro de qualquer escola, os valores sociais propiciadores da convivência e do 

compartilhamento deveriam ser um convite à diversidade linguístico-cultural.  

Somando forças às mudanças em prol do pluralismo, para Magalhães (2001), na 

década de 1990, houve muita ênfase na necessidade de possibilitar ao professor a 

participação ativa na elaboração do conhecimento. Em uníssono a essas vozes em prol da 
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mudança na sala de aula, Nóvoa (2009) propõe a ligação entre as dimensões pessoais e 

profissionais na produção identitária dos professores. Para tanto, são sugeridas cinco 

propostas de trabalho que deveriam inspirar os cursos de formação docente: (a) uma 

componente prática, centrada em estudos de casos concretos, (b) a atribuição de um papel 

central aos professores mais experientes a fim de que possam auxiliar na formação dos 

mais jovens, (c) uma atenção especial às dimensões pessoais da profissão docente, (d) a 

valorização do trabalho em equipe, (e) o compromisso social (NÓVOA, 2009). 

Essas propostas contribuem para que a formação de professores seja construída 

dentro da própria profissão. Para Nóvoa (2012), a mudança passa por três palavras: mais 

mundo, mais liberdade e mais conhecimento (destaque nosso). Tais termos são 

compreendidos na dimensão de maior parceria entre universidades e sociedade; maior 

compromisso com a renovação; maior aproximação entre ensino e ciência. Assim sendo, 

“o futuro passa pela convergência entre várias disciplinas, pela interligação entre áreas 

distintas, pela fertilização mútua entre grupos científicos” (NÓVOA, 2012, p. 634).   

Essa colaboração também envolve desmitificar algumas representações 

estereotipadas. Ao discutir a questão da aprendizagem do inglês em escola pública, uma 

professora residente nas Minas Gerais já chamava a atenção para o fato de que “segundo 

as representações dos alunos, nas escolas particulares, o ensino é melhor porque os 

professores são mais exigentes e os alunos dispõem de melhores materiais” (ZOLNIER, 

2007, p. 249). Algumas estatísticas apontam-nos outra realidade, distante dos binarismos, 

mas não menos preocupante. De acordo com pesquisa desenvolvida e publicada em artigo 

por Demo (2007), em ambos os setores, público e privado, a atividade fundamental nas 

escolas é dar aula e prova. 

À parte a condição socioeconômica dos alunos, a infraestrutura das escolas ou o 

tipo de material didático utilizado, se os dois ambientes são instrucionistas, 

consequentemente, reprodutivos, o que os diferencia? Gadotti (2013) chama a atenção 

para o fato de que qualidade significa melhorar a vida das pessoas, dessa forma, para ele, 

melhorar a qualidade da escola pública, entre outras ações, é dar ao professor o direito de 

continuar estudando. Assim como Gadotti (2013), acreditamos que professores bem 

formados, boas condições de trabalho e um projeto de intervenção bem estruturado podem 

contribuir para diminuir o instrucionismo.  

Nessa mesma perspectiva, Libâneo (2012) adverte para a necessidade de uma 

escola que atenda às diferenças individuais e sociais, aliada à integração dos sujeitos na 

sociedade. Para ele, não há justiça social sem conhecimento. Na busca por romper com 

as estigmatizações, outra educadora reforça: “O que se percebe, no entanto, é que o 
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cenário das nossas escolas públicas tem transformado a maioria de nossos mestres em 

sujeitos frustrados e alienados, que não participam das decisões sociais” (IOSIF, 2007, p. 

29). 

Ao que parece, o que poderia diferenciar os ambientes público e privado seria a 

concepção de professor defendida em ambos os contextos, ou seja, a ideia de que, 

enquanto nas escolas privadas, o professor é um prestador de serviços educacionais; nas 

escolas públicas, passa a ser um trabalhador em educação (IOSIF, 2007). Enquanto o 

prestador de serviços é cobrado constantemente para apresentar resultados e 

comportamento compatível com o perfil da empresa, o trabalhador em educação, 

concursado, frequentemente, prioriza a estabilidade. 

A busca pela estabilidade também se justifica pelo propósito de fugir da 

“desprofissionalização do professor” (GADOTTI, 2013, p. 13), isto é, do aspecto 

descartável, irrelevante, substituível da profissão, o que, muitas vezes, justifica as 

demissões em algumas instituições do setor privado. Essa irrelevância, no Brasil, também 

é reforçada culturalmente pelo mito de que o professor cumpre uma missão sacerdotal no 

plano da educação. Dessa forma, a valorização desse indivíduo aumenta na medida em 

que ele se entrega aos sacrifícios, privações e abnega-se do retorno financeiro. 

Por outro lado, no setor público, mesmo que a estabilidade seja alcançada, uma 

vez assegurada a permanência no emprego, certa quietude parece diminuir em alguns 

profissionais a responsabilidade por uma participação mais efetiva na gerência de 

mudanças. A segurança que lhe é atribuída após o período de estágio probatório também 

pode contribuir para reforçar a impressão de que foi cumprido o limite de alcance da 

trajetória profissional. 

Acreditamos que a IC é uma proposta de mudança para a sala de aula, 

independentemente da procedência econômico-social do aprendiz ou da escola onde 

estude. É inegável, contudo, que o professor atue como agente de mudança. 

Reconhecemos que o público-alvo do ensino público, salvo algumas poucas exceções, ao 

longo da história, foi excluído do direito a uma educação integral, voltada para além das 

lacunas do mercado e das necessidades precoces de sobrevivência.  

Embora reconheçamos esses privilégios concedidos a um determinado grupo 

social, defendemos que o profissional da educação necessita de suporte teórico, de apoio, 

de acompanhamento para motivar-se à mudança. Sendo assim, a formação docente é um 

aspecto primordial para integrar educação e IC. 
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2.2.2 Formação docente – histórico geral 

 

Vários autores, tais como Freire (2011), Magalhães (2001), kleiman (2001), Rojo 

(2001), Demo (2007), Scheibe (2008), Gadotti (2012), Libâneo (2013), Saviani (2009), 

Nóvoa (2009, 2012) já conferiram à formação de professores a importância que lhe é 

devida. Também órgãos institucionais como a ANPED se preocupam com a formação 

docente. Na década de 1990, a ANPED categoriza em Grupos de trabalho (GT) o 

conhecimento produzido pelos pesquisadores na área de educação. O GT08 está voltado 

para a formação de professores e recebeu essa denominação após uma ideia de 

reconfiguração impulsionada na década supracitada.  

Os objetos globais desse campo de pesquisa perpassam “o estudo do processo de 

construção, desenvolvimento e aprofundamento do conhecimento e das competências 

necessárias ao exercício da profissão de ensinar, seus impactos e resultados”31. Podemos 

inferir, por meio de todo esse acervo teórico-científico, que tão importante quanto 

percorrer caminhos rumo à formação é reconhecer que se formar implica engajamento 

profissional. Em outras palavras, precisamos estar conscientes de que nossas ações 

precisam intervir na sociedade de forma responsável.  

Por acreditar que o componente histórico pode nos ajudar a compreender o nosso 

papel, iniciamos com algumas considerações sob esse parâmetro. Para Saviani (2009), a 

necessidade de formação docente já era preconizada no século XVII. Ele situa o provável 

primeiro estabelecimento de ensino destinado à formação de professores no ano de 1684 

(Reims, França). Embora a primeira instituição denominada Escola Normal date de 1795 

(Paris, França), a formação de professores como resposta institucional ocorre após a 

Revolução Francesa, já no século XIX, com o objetivo de tratar o problema da instrução 

popular. Em consequência, França, Itália, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos foram 

instalando, ao longo desse mesmo século XIX, suas respectivas Escolas Normais. 

Ainda sob a perspectiva de Saviani (2009), no Brasil, a questão se firma após a 

nossa Independência, também no século XIX. Nesse momento, a instrução popular 

começa a ser organizada. Vale lembrar que, da intervenção dos jesuítas até a vinda da 

família real em 1808, não teria havido preocupação explícita com a formação de 

professores. As nossas Escolas Normais provêm da reforma da instrução pública, em 

1890, ou seja, já no final do século XIX. 

                                                           
31 http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho. Aconselhamos uma consulta específica ao GT08 àqueles 

interessados desejosos de conhecer todas as linhas de pesquisa que compõem esse GT. 

http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho
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Na primeira metade do século XX, Saviani (2009) destaca o Instituto de Educação 

do Distrito Federal (Rio de Janeiro, 1932) e o Instituto de Educação de São Paulo (1933), 

cada um posteriormente incorporado à Universidade de São Paulo (1934) e à 

Universidade do Distrito Federal (RJ, 1935). Nesses institutos, a educação era 

considerada não apenas como objeto de ensino, mas também como objeto de pesquisa.  

Na segunda metade do século XX, são implantados os cursos de pedagogia e de 

licenciatura, junto à consolidação do modelo das Escolas Normais. Nessa época, a 

formação estava centrada no aspecto profissional e o modelo para a organização dos 

Cursos de pedagogia e licenciatura se baseava no esquema 3 + 1 (ou 3 por 1). De acordo 

com esse esquema, os três primeiros anos de curso devem se voltar para as disciplinas 

específicas enquanto o último focaliza a formação didática.  

No caso do curso de Letras – Língua Portuguesa, por exemplo, equivaleria a 

priorizar, nos três primeiros anos, as disciplinas de Teoria Literária, Teoria Linguística 

para, só no último ano, focalizar as disciplinas oferecidas em parceria com o 

Departamento de Educação, tais como Didática, Psicologia da Educação. Cabe lembrar 

que esse esquema ainda é utilizado como parâmetro em algumas instituições da 

contemporaneidade. 

Nos anos 1970, sob o regime ditatorial militar, Saviani (2009) ressalta o 

desaparecimento das Escolas Normais. Desse modo, a formação propriamente dita é 

substituída por habilitações específicas, sob fundamentação na lei 5.692/71. Em 1982, a 

Escola Normal é revitalizada através do Projeto CEFAM e, nessa mesma década de 1980, 

aos cursos de pedagogia é atribuída a formação de professores para a Educação Infantil, 

assim como para as séries iniciais do ensino de 1º grau (hoje, Ensino fundamental I). 

No período compreendido entre 1996 e 2006, Saviani (2009), cita como 

referências de formação os Institutos Superiores de Educação, uma alternativa aos cursos 

de pedagogia e licenciatura, estruturados sob o objetivo de uma preparação rápida, através 

de cursos de curta duração. Em consequência desse histórico, este pedagogo e filósofo 

observa a precariedade das políticas formativas, pouco consistentes com uma formação 

docente que faça face aos problemas enfrentados pela educação escolar no Brasil. 

Quanto aos parâmetros utilizados nas formações, de acordo com o olhar crítico de 

Saviani (2009), os modelos utilizados com fins de formação docente oscilam ao longo da 

história brasileira. De um lado, está o predomínio específico de uma cultura geral, 

acompanhada dos conteúdos da área de conhecimento do professor (mais observado nos 

cursos de formação oferecidos pelas universidades); do outro, a base é o preparo 
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pedagógico-didático (mais frequente na tradição das Escolas Normais, responsáveis pela 

formação dos antigos professores primários). 

Ao histórico traçado pelo pedagogo Saviani (2009), acrescentamos o olhar da 

professora Scheibe (2008). Ela defende o delineamento do Sistema Nacional de Formação 

dos Profissionais do Magistério32 como um passo para organizar a formação e a 

profissionalização dos professores. Tal destaque se deve sobretudo porque esse projeto 

visa à melhoria da qualidade da educação pública brasileira. Para Scheibe (2008), é 

urgente a construção de um sistema nacional de formação de professores ao lado da 

construção de políticas de fixação dos professores nas escolas, permitindo-lhes o 

desenvolvimento profissional. Ela sugere ainda a necessidade de compor licenciaturas 

integradas e novos desenhos curriculares. 

Ao menos na dimensão teórica, podemos visualizar propostas e produções 

científicas reais e viáveis, que ilustram a preocupação com a formação docente no Brasil. 

No que diz respeito à efetiva mudança no espaço escolar, ao que parece, perpassando o 

olhar pela nossa herança histórica e pela nossa realidade vigente, nossos maiores 

obstáculos seriam provenientes da necessidade por resultados quantitativos rápidos, uma 

vez que muitas das nossas formações ainda priorizam a qualificação para o mercado. Em 

outras palavras: 

 
No Brasil, em especial, as preocupações com modelos educacionais que 

atendessem as necessidades econômicas e sociais de cada contexto 

histórico fez com que a formação de professores passasse por 

ajeitamentos desconsiderando a seriedade que a profissão exige e precisa 

para se firmar como categoria profissional (SANTOS, 2013, p. 10). 

 

 

Na contramão dos “ajeitamentos” criticados por Santos (2013), para Freire (2011), 

um primeiro saber apontado como necessário à formação docente é que ensinar não é 

transferir conhecimento. Ensinar é também aprender, é formar-se. O aprender contínuo é, 

pois, essencial ao professor, mesmo porque a articulação entre teoria e prática só funciona 

se todos se sentirem responsáveis pela conquista da formação.  

Em entrevista concedida à Revista Nova Escola, Nóvoa (2001) insiste na 

observação de que novas práticas de ensino só nascem com a recusa do individualismo. 

As condições básicas de infraestrutura e incentivo à carreira, aspectos associados ao 

componente histórico, são primordiais para a formação. Aliada a essa luta, está a 

                                                           
32 Esse projeto foi sugerido pela CAPES em outubro de 2008, com o objetivo de organizar, em regime de 

colaboração entre União, estados, municípios e o Distrito Federal, a formação inicial e continuada dos 

profissionais do ensino (cf. SCHEIBE, 2008, p. 50). 
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construção de culturas de cooperação, o que, também na dimensão da IC, implica a 

reunião de pequenos grupos dentro dos quais haja profissionais comprometidos com o 

princípio de colaboração. 

Em suma, o levantamento das ações realizadas em prol da IC pode contribuir para 

consolidar um novo paradigma de ensino-aprendizagem com as línguas através de 

formações docentes mais colaborativas e mais reflexivas. Desenvolver trabalhos a partir 

da IC pode ajudar o professor a se identificar como um profissional da educação, 

responsável não apenas pelo compartilhamento do conhecimento linguístico, mas, 

sobretudo, pelo desenvolvimento de habilidades individuais que facilitem o convívio do 

aprendiz com diversas línguas-culturas. Afinal, a essência humana é plurilíngue e 

pluricultural. A concepção de pluralidade é o que nos aproxima da construção identitária 

capaz de nos conceder um senso humanitário. 

 

2.2.3 Formação docente – histórico a partir da IC 

 

Uma vez cientes das especificidades da formação docente no contexto histórico 

brasileiro, é bem-vinda a voz de De Carlo (2010). Para ela, “uma das questões 

fundamentais que qualquer abordagem para a formação de professores deve atender é 

compreender como se constrói e se transmite um saber prático, ou seja, um saber que não 

pressuponha apenas um conjunto de princípios teóricos basilares, mas que exija, 

sobretudo, uma capacidade de ação” (DE CARLO, 2010, p. 21133).  

A questão enfatizada por De Carlo (2010) está relacionada a uma pedagogia de 

intercompreensão em línguas romanas que busque promover a interação plurilíngue 

(DEGACHE, 2006). Essa interação, por sua vez, requer a utilização de ferramentas 

atualizadas, visto que a pluralidade de línguas-culturas ultrapassa fronteiras. Janin (2008) 

já advertia para o fato de que seria preciso reorganizar o ensino de línguas nas escolas, 

isto é, adaptá-lo tanto às realidades do mundo quanto às políticas em favor da diversidade 

linguístico-cultural.  

Caddéo e Jamet (2013) chamam a atenção para o fato de que, paralelamente à 

difusão de métodos voltados para a prática da IC, seguem-se formações. De acordo com 

as autoras, na França, entre as instituições que propõem esses processos formativos, estão 

                                                           
33 “Uno degli interrogativi fondamentali cui um qualsiasi approccio ala formazione dei docenti deve 

rispondere, è quello di comprendere come si consruisce e si trasmette um sapere pratico, um sapere, cioè, 

che presuppone non soltanto um insieme di principi teorici fondanti, ma che richiede soprattutto uma 

capacità di azione” (tradução nossa). 
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as universidades nas quais as unidades de pesquisa ou Centro de Línguas se interessam 

pelo plurilinguismo, tais como: Grenoble 3, Lyon 2, Reims Champagne-Ardenne e 

Universidade François Rabelais Tours.  

Esses cursos geralmente têm como público-alvo os interessados em aprender 

diversas línguas ou especificamente o Francês Língua Estrangeira (FLE). Já as formações 

direcionadas exclusivamente para formadores de professores acontecem mediante 

solicitação e permitem ao professor representar o papel de aluno antes de se familiarizar 

com as práticas didáticas, o que permite uma visão auto avaliativa sobre as dificuldades 

de aprendizagem, bem como sobre a prática profissional (CADDÉO; JAMET, 2013). 

Sob um olhar generalizante, três projetos de formação docente se destacam no 

contexto europeu: Intercompreensão na formação de professores de línguas (ILTE: 1998-

2002), Consciência do educador em línguas (LEA: 2004-2007)34 e Formação de 

formadores para a intercompreensão em línguas (GALAPRO: 2008-2010). O primeiro, 

entre outros objetivos, volta-se para o desenvolvimento da competência plurilíngue dos 

aprendizes; o segundo, em linhas gerais, promove uma reflexão sobre a participação em 

situações de comunicação plurilíngue e intercultural; o terceiro surgiu dando 

prosseguimento ao projeto Galanet (2000), constituindo-se uma plataforma para 

desenvolvimento de competências profissionais, trabalhando em prol de uma didática da 

intercompreensão (ver SIMÕES et al, 2011). 

Na perspectiva de formar uma rede especializada, o GALAPRO visa aos cenários 

de formação colaborativa através da internet. Outro ponto relevante acerca desse projeto 

é o desenvolvimento da autonomia dos formandos, conforme ressalta De Carlo (2010). 

Sob a coordenação da Universidade Autônoma de Barcelona (projeto LEA) ou da 

Universidade de Aveiro, Portugal (projetos ILTE, GALAPRO), essas iniciativas 

preconizam práticas de intercompreensão e contribuem para formações a distância, o que 

favorece a interação plurilíngue. 

A Universidade Católica Portuguesa, em Viseu, assim como a também portuguesa 

Universidade de Aveiro são referências em formação de professores. Em Aveiro, três 

pesquisadoras apontam as formações já realizadas como prováveis portadoras do intuito 

de “concretizar um paradigma de formação que seja potencialmente transformador” 

(ANDRADE; MARTINS; PINHO, 2011). Elas acrescentam que a IC tem estado nas 

                                                           
34 No que diz respeito ao nome dos projetos, a tradução livre do inglês para o português teve por objetivo 

tão-somente apresentar uma correspondência com a língua materna (o português brasileiro), uma vez que 

consideramos as siglas como nomes próprios, por conseguinte, sem necessidade de tradução / 

Intercomprehension in Language Teacher Education (ILTE) e Language Educator Awareness (LEA). 
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agendas profissionais dos formadores da universidade de Aveiro. Em conformidade com 

essas vozes da Universidade de Aveiro, 

 
importa acompanhar mais de perto a construção de percursos de diversidade 

linguística nos contextos reais de trabalho, percebendo como é que as 

formações realizadas dão frutos nos espaços de educação habitados pelos 

aprendentes de línguas. Dito de outra forma, importa percebermos quais são 

os resultados do investimento que temos feito ao nível da formação nos 

espaços educativos concretos e como podemos contribuir mais e em 

colaboração com os professores responsáveis por esses espaços para a 

transformação das escolas em locais mais “amigos das línguas e das culturas” 

e mais valorizadores dos sujeitos e seus repertórios (ANDRADE, MARTINS 

e PINHO, 2011, p. 74). 

 

 

Em Viseu, Capucho realiza pesquisas significativas na área, sobretudo por meio 

dos projetos CINCO e INTERMAR. Enquanto o primeiro visa à formação profissional 

de funcionários e associações de voluntariado social e cultural de cinco países de línguas 

românicas, o segundo busca desenvolver estratégias de IC que permitam uma 

aprendizagem eficaz dos profissionais da Marinha Militar e da Marinha Mercante. Um 

dos diferenciais do projeto INTERMAR é que os estudantes podem escolher entre os 

módulos de línguas românicas, germânicas, bálticas ou russas, uma vez que a IC é 

trabalhada a partir de famílias linguísticas diferentes (CAPUCHO, 2013). 

Em Portugal, a visão de uma educação linguística é construída numa perspectiva 

de sensibilização às diversas línguas. Esse contato com outras línguas procura fomentar 

o respeito como parte integrante do processo de socialização (MARQUES; MARTINS, 

2010). Dessa forma, longe de objetivarmos reproduzir o contexto educacional português 

em nossas realidades escolares locais, pretendemos estimular o professor a propagar 

respeito entre as línguas-culturas através da IC. Para tanto, a formação desses 

profissionais é imprescindível. 

Gostaríamos também de fazer menção ao Projeto “Línguas e Educação: construir 

e partilhar formação”, desenvolvido na Universidade de Aveiro entre 2007 e 2010. Ao 

longo dessa experiência, foram constituídos quatro grupos de trabalho. Durante o 

processo, a aproximação entre os diferentes participantes fê-los pensar sobre 

potencialidades e constrangimentos vivenciados no percurso. Por essa razão, Martins e 

Mesquita (2010), ao relatarem sobre os dados analisados, esclarecem que o texto escrito 

se reporta ao “nós” como elos entre pessoas, entre concepções de colaboração e 

desenvolvimento profissional.  

Nessa mesma linha colaborativa, Degache e Nissen (2008) consideram que a 

interação em rede (por meio de correio, mensagem instantânea, fórum) faz parte do 
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processo de formação. Em seguida, ressaltam, através da voz de Charlier e outros, que as 

formações em línguas a partir da utilização das tecnologias de informação e de 

comunicação para a educação (TICE) constituem uma metodologia já consagrada em se 

tratando de formações híbridas. 

Realizadas paralelamente, tanto a distância quanto presencialmente, essa 

categoria híbrida é importante para a formação em IC, entre outras razões, porque são 

desenvolvidas em contextos de colaboração e estão centradas no aprendiz, o que contribui 

para desmitificar a figura do professor como único detentor do conhecimento. Outro 

aspecto acerca da categoria híbrida de formação é o fato de ela favorecer que o professor 

represente o papel do aluno antes de se familiarizar com as práticas didáticas, o que 

permite ao docente maior segurança antes de propor atividades aos aprendizes 

(CADDÉO; JAMET, 2013). 

A representação do professor como detentor do saber também é abordada por 

Capucho (2010), para quem, na dimensão intercompreensiva, os professores são 

praticantes de um método de descoberta das línguas. Tal abordagem contribui para 

promover ruptura de paradigmas, já que, tradicionalmente, o professor está habituado a 

ensinar apenas a língua que domina. Consideramos que a formação docente é, então, 

essencial para transformar o professor em agente de mudanças. Mesmo que essa 

ressignificação da prática docente seja geradora de inseguranças, acreditamos que a 

compreensão de novas línguas-culturas pode promover melhores relações humanas. 

Por fim, destacamos dois referenciais, publicados em janeiro de 2016 no sítio 

Miriadi, por meio dos quais a formação docente recebe novos recursos. Trata-se do 

Referencial de Competências de Comunicação Plurilíngue em Intercompreensão 

(REFIC)35 – entre cujos colaboradores está a professora De Carlo – e do Referencial de 

Competências em Didática da Intercompreensão (REFDIC)36, que conta com a 

colaboração de Andrade, Martins e Pinho, todas atuantes na Universidade de Aveiro, 

Portugal. 

Esses documentos visam contribuir com aqueles que objetivam expandir a 

perspectiva didática. Dito de outra forma, sem querer, entretanto, delimitar o campo de 

ação docente, são recursos que pretendem auxiliar os professores na elaboração de 

projetos voltados à IC. Tais propósitos perpassam três dimensões: ética e política, 

linguística e comunicação, pedagogia e didática. Vale lembrar que, sob esse enfoque, o 

                                                           
35 Référentiel de Compétences de Communication Plurilingue en Intercompréhension (REFIC). 
36 Référentiel de Compétences en Didactique de l’Intercompréhension (REFDIC). 
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sujeito em formação tornar-se-á protagonista da sua própria aprendizagem (DE CARLO 

et al, 2016). 

Esse aprendiz protagonista, ou ator social, está inserido na dimensão da 

abordagem acional a partir da qual se compreende que o aprendiz cumpre tarefas não 

relacionadas apenas à língua. As ações protagonizadas estão inseridas em contexto social 

e, por isso mesmo, atribuem significação plena à atuação. Além disso, requerem 

experiências pessoais e culturais do indivíduo ou do grupo de indivíduos que atuam 

(BOURGUIGNON, 2006). A comunicação também é uma ação social por meio da qual 

não só interagimos com a realidade como intervimos nessa realidade com o propósito de 

torná-la melhor. Dessa forma, o aprendiz age como um cidadão consciente da 

responsabilidade que esse papel lhe confere na realidade concreta.  

A IC, portanto, por estimular a compreensão do outro, com esse outro, não apenas 

constitui uma prática voluntária e consciente como uma prática intuitiva, apoiada em 

diferentes contextos (ESCUDÉ, 2011). Esses diferentes contextos são situações em que 

o intercompreendedor desempenhará uma ação social interagindo e intervindo na 

realidade que o circunda. Mais do que aprender línguas, a IC promove uma aprendizagem 

ampla com as línguas, o que permite a extrapolação da educação formal. 

Nessa perspectiva, teóricos, tais como:  Candelier (2007); Beacco et al (2015); 

Degache, (2006), Degache e Nissen (2008); Caddéo e Jamet (2013); Morin (2003, 2009 

e 2011); Pinho (2010, 2011), Andrade (2010, 2011), Martins (2011), Capucho (2010, 

2013), Andrade, Martins e Pinho (2016), entre outros, vão colaborar com o nosso 

propósito de identificar que projetos, eventos, pesquisas já foram realizados em prol da 

IC nos contextos nacional e local e como estão sendo encaminhadas essas ações para que 

os resultados se multipliquem no âmbito da educação potiguar. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

Novos olhares desenvolvidos a partir da LA permitem-nos situar a IC na dimensão 

de estudos linguísticos cujo alcance engloba a vida social e, consequentemente, os 

problemas da realidade social. É preciso atuar como pesquisador-protagonista de 

mudanças, ou seja, como sujeito imbricado no conhecimento que produz. 

 

3.1 Contribuições desta pesquisa  

 

A partir de um novo olhar sobre a Linguística Aplicada, delimitamos duas 

abordagens teóricas: Linguística Crítica (RAJAGOPALAN, 2003) e Linguística 

Indisciplinar (MOITA LOPES, 2013). Por meio dessas concepções, os autores voltam a 

atenção para a necessidade de falarmos ao mundo em que vivemos. Rajagopalan (2003) 

adverte que os linguistas devem rever muitos conceitos e categorias no intuito de torná-

los mais adequados às mudanças em curso neste milênio. Para ele, a globalização e a 

interação entre culturas são tendências irreversíveis (RAJAGOPALAN, 2003). 

Na concepção de Moita Lopes (2013), as áreas de conhecimento mudam, surgem 

outras questões a serem consideradas, por isso mesmo, ao situar a Linguística Aplicada 

como ciência social, ele defende que “fazer pesquisa nesse campo pode ser uma forma de 

repensar a vida social” (MOITA LOPES, 2013, p. 23). Esse apelo chama a atenção para 

a consciência dos pesquisadores científicos, assim como para a responsabilidade dos 

estudiosos da linguagem. Embora alguns direcionamentos defendidos por Moita Lopes 

sejam contestados no meio acadêmico, acreditamos que muitas de suas defesas são 

condizentes com os princípios da IC. 

Moita Lopes (2016, p. 160) relata que alguns colegas acadêmicos compreendem 

que ele faz linguística enquanto outros intelectuais o caracterizam como um ser de “outra 

linguística” ou alguém que não faz mais LA. Nos anos 1990, quando as pesquisas em LA 

ainda priorizavam o ensino-aprendizagem de língua estrangeira, Moita Lopes (1992) já 

contestava o fato de alguns estudos desconsiderarem a sala de aula como alvo da 

investigação, ou seja, o processo de ensino-aprendizagem ficava fora do alcance do 

pesquisador. 

Em contrapartida, ele reconhecia a mudança proporcionada pelas pesquisas 

denominadas de diagnóstico e de intervenção. Esta possibilita que o pesquisador 

intervenha na sala de aula, aquela permite que o processo de ensinar-aprender seja 

considerado dentro do espaço escolar. Ambas as investigações tendem a ser de natureza 
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qualitativa e etnográfica, pois descrevem os padrões caraterísticos da vida diária de seus 

atores sociais (MOITA LOPES, 1992). Além disso, há o interesse por cursos de formação 

docente voltados aos processos sociointeracionistas, isto é, centrados nos contextos de 

ação, onde atores reais interagem na construção do significado, do conhecimento e da 

aprendizagem. 

Mais recentemente, este linguista da UFRJ tem direcionado o foco das suas 

investigações para como fazer pesquisa avaliando os princípios e categorias em 

conformidade com as mutações em curso nas sociedades contemporâneas: “Vivemos 

tempos em que há um profundo questionamento de modos tradicionais de fazer pesquisa 

nas Ciências Sociais e Humanas” (MOITA LOPES, 2016, p. 160). Dito de outra forma, 

as investigações têm refletido sobre visões cristalizadas sobre o que é produzir 

conhecimento. 

Por essa razão, três aspectos de natureza epistemológica precisam ser 

considerados: (a) hibridismo teórico-metodológico, (b) fim do ideal de neutralidade e 

objetividade em qualquer empreendimento investigativo, (c) princípios éticos. No 

primeiro item, defende-se que a linguística não deve isolar-se de outras Ciências Sociais 

e Humanas (campos híbridos) das quais fazemos empréstimos para compreender melhor 

a realidade estudada. No segundo item, o autor se posiciona contrário à procura de 

verdades separadas do sujeito-pesquisador. Para Moita Lopes (2016), o pesquisador está 

posicionado no mundo e imbricado no conhecimento que produz; está situado no contexto 

sócio-historicamente. 

Por fim, no terceiro item, tanto nas investigações científicas quanto nas práticas 

sociais, acredita-se que a escolha em relação a que valores devem ser preferidos segue 

um princípio ético, a saber: essa escolha tem de ser baseada na exclusão de valores que 

possam causar sofrimento humano ou façam mal aos outros (MOITA LOPES, 2016). Em 

consonância com os aspectos epistemológicos apresentados, encontramos 

correspondência entre as concepções defendidas por Moita Lopes e os princípios basilares 

da IC. Em ambos, o diferente incomoda, e questiona nossa relação com a diversidade e 

com o novo. 

Para linguistas críticos ou indisciplinares, sujeito e objeto de estudo estão 

inevitavelmente inseridos numa sociedade plural, em contínuo processo de ir e vir, numa 

tentativa contínua de vir a ser. Nesse contexto, enfatiza Rajagopalan (2003), os conceitos 

precisam de constante revisão, sobretudo porque é preciso adequar as investigações 

científicas às mudanças ocorridas em nível social, geopolítico e cultural. Nesses termos, 
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torna-se cada vez mais urgente entender o processo de ensino-aprendizagem 

de uma língua “estrangeira” como parte integrante de um amplo processo de 

redefinição de identidades. Pois as línguas não são meros instrumentos de 

comunicação, como costumam alardear os livros introdutórios. As línguas 

são a própria expressão das identidades de quem delas se apropria. Logo 

quem transita entre diversos idiomas está redefinindo sua própria identidade. 

(RAJAGOPALAN, 2003, p. 69). 

 

 

A IC não só gera diversidade como reforça identidades; não só atende ao apelo 

para a consciência social dos pesquisadores como aponta para a responsabilidade dos 

estudiosos da linguagem. Isso porque, dentro ou fora de sala de aula, ela proporciona os 

meios para se aprender a aprender línguas. Se isso já se mostra eficaz ao longo da história, 

sem que houvesse a intervenção de um professor, sem que estivéssemos dentro de uma 

situação formal de ensino-aprendizagem, como não acreditar que a sistematização desse 

processo possa favorecer mudanças significativas no contexto educacional 

contemporâneo?  

O nosso estudo científico é capaz de intervir no mundo real, pois, conforme já foi 

exposto, este é o novo papel do cientista da linguagem. Nas palavras de Morin, um papel 

que, se não elimina, ao menos enfraquece “o mito de nossa razão todo-poderosa e do 

progresso garantido” (MORIN, 2011, p. 23). Na visão deste filósofo, a educação tem de 

mostrar que todo conhecimento comporta o risco do erro e da ilusão, pois o conhecimento 

pertinente deve enfrentar a complexidade, ou seja, deve enfrentar o complexus, o que foi 

tecido junto (MORIN, 2011).  

Dessa forma, se sujeito e objeto são tecidos juntos, ao contrário do que foi 

propagado nos primórdios do paradigma positivista, conhecer não significaria apenas 

quantificar. Tudo leva a crer que, exatamente em razão dessa significação quantitativa, o 

paradigma tradicional-positivista esteja em crise. Como defende Sousa Santos (2010), a 

ação humana é subjetiva, logo as leis científicas têm caráter probalístico e provisório. 

Como acreditar, diante de um contexto tão complexo e diverso, na objetividade neutra?  

A IC representa um novo paradigma para estudar línguas. Por conseguinte, 

acreditamos que ela também seja um novo paradigma para gerar mudanças no cenário da 

educação. Principalmente porque as línguas, as culturas, os homens, as sociedades, as 

identidades, a sala de aula, o espaço externo à sala de aula, o professor, o aprendiz, todos 

foram tecidos juntos. Nesse processo, “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem 

ensino” (FREIRE, 2011, p. 30).  Se é por meio da alteridade que nos conhecemos, é por 
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meio da IC que nos reconhecemos. Desenvolver pesquisa acadêmica em IC, portanto, é 

assumir responsabilidades com as tessituras deste novo milênio, o que implica uma 

conexão quase natural com a linguística crítica e indisciplinar. 

 

3.2 Metodologia 

  

3.2.1 Tipo de pesquisa 

  

Defendemos a IC como uma ferramenta de mudança no cenário educacional, 

cientes de que não se trata de um instrumento miraculoso. As ações empreendidas em 

prol da IC, tanto na Europa quanto no Brasil, entrelaçam abordagens plurilíngues e 

pluriculturais com fins de promover o respeito à diversidade. Seja com fins de formação 

em rede, voltada ao público em geral, ou especificamente com fins de formação 

profissional, a IC se estrutura num princípio geral de cooperação.  

Dos projetos pioneiros criados em cenário europeu aos projetos, pesquisas e 

eventos realizados em contexto brasileiro, entrelaçaram-se e entrelaçam-se saberes 

provenientes de diversas áreas: ambientes virtuais, competência leitora, leitura literária, 

educação de jovens e adultos, marinha militar, marinha mercante, associações de 

voluntariado social e cultural, formação docente. A descoberta de outras línguas-culturas 

necessita, pois, ser multiplicada por meio de novos intercompreendedores. 

Assim sendo, concordamos com a tese de que, em uma dinâmica social complexa, 

a força da pesquisa qualitativa “é exatamente a de fazer aparecer, juntando miúdas 

pinceladas, a totalidade do quadro social, do sistema de ação ou da dinâmica social” 

(ALAMI; DESJEUX; GARABUAU-MOUSSAQUI, 2010, p.20). Ainda sob o olhar 

desses três autores, as pesquisas qualitativas permitem revelar 

 
a diversidade das práticas sociais, a mobilidade das fronteiras entre as 

etapas do ciclo da vida de acordo com as culturas ou segundo as gerações, 

os mecanismos estratégicos das relações de poder ou de cooperação entre 

os autores” (ALAMI, DESJEUX e GARABUAU-MOUSSAQUI, 2010, 

p. 19). 

 

Por essa razão, acreditamos que o componente qualitativo se adapta melhor aos 

princípios inerentes à prática da IC dimensionada no aspecto exploratório. Em 

consonância com essa visão, também classificamos esta pesquisa tomando por base 

Gerhardt e Silveira (2009). Dessa forma, propusemos um estudo de abordagem 

qualitativa, de natureza aplicada, de objetivos exploratórios e descritivos, cujos 
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procedimentos originaram-se em referências bibliográficas acompanhadas de um 

levantamento através de contato presencial ou por meio de correio eletrônico. Com fins 

de síntese e clareza, apresentamos os principais aspectos tipológicos desta pesquisa 

através do quadro seguinte: 

Quadro 1 – Elementos componentes da pesquisa37 

Abordagem: Qualitativa: não se preocupa com representatividade numérica 

Natureza:  Aplicada: gerar conhecimento para aplicação prática 

Objetivo: Exploratório: proporcionar maior familiaridade com o problema (como as 

ações direcionadas à IC vêm sendo conduzidas) 

Descritivo: descrever os fatos e os fenômenos de determinada realidade 

(do contexto geral brasileiro para o principal foco: o cenário potiguar) 

Procedimentos: Bibliográfico: fazer levantamento de referências teóricas 

Documental: coletar dados junto a sujeitos (presencialmente ou por correio 

eletrônico) 

Fonte – quadro elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

 

3.2.2 Procedimentos de coleta dos dados 

  

Com o propósito de identificar que projetos, eventos, pesquisas já foram 

realizados em prol da IC nos cenários nacional e local e como estão sendo encaminhadas 

essas ações para que os resultados se multipliquem no âmbito da educação potiguar, 

partimos das seguintes perguntas de pesquisa: (1) quais as principais ações (projetos, 

eventos, pesquisas) já empreendidas no contexto brasileiro em prol da IC? (2) quais ações 

(projetos, eventos, pesquisas) já foram conduzidas no contexto norte-rio-grandense em 

prol da IC?; (3) das ações já realizadas em prol da IC no RN, que repercussões podemos 

registrar no campo educacional potiguar? 

Esta pesquisa de abordagem qualitativa, de natureza aplicada, de objetivo 

exploratório e descritivo, assim como de procedimentos bibliográficos e de levantamento 

– conforme classificação apresentada através do quadro 1, integra-se a dois instrumentos: 

o questionário e a entrevista semi-diretiva.  Para tanto, tomamos por referência Quivy e 

Campenhoudt (1998), ambos defensores de que o questionário e a entrevista são 

considerados instrumentos de observação indireta, pois o investigador se dirige ao sujeito 

para obter a informação procurada, “um e outro (questionário e entrevista) têm como 

função produzir ou registrar as informações requeridas pelas hipóteses e prescritas pelos 

indicadores38” (QUIVY; CAMPENHOUDT, 1998, p. 164).  

                                                           
37 De acordo com a classificação sugerida em Gerhardt e Silveira (2009, p. 31 a 43). 
38 Sem a pretensão de aprofundar a ideia defendida pelos dois autores, consideramos que, como a abstração 

constitutiva de qualquer conceito não dá conta de toda a realidade sobre esse conceito, lançamos o olhar 

para dimensões mensuráveis dessa realidade, ou seja, os indicadores. 
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3.2.3 Procedimentos de análise 

 

De acordo com Bardin (1979), a análise está organizada em três momentos: (1) 

pré-análise, (2) exploração do material e (3) tratamento dos resultados. Percorremos cada 

uma dessas etapas, caracterizadas respectivamente por (1) seleção de excertos, (2) 

compreensão das categorizações delimitadas a partir das respostas e (3) discussão das 

respostas. Optamos, portanto, por discutir os dados tanto através dos autores que 

estruturam nosso referencial teórico quanto dos princípios da análise de conteúdo 

(BARDIN, 1979).  

A análise do conteúdo é um método que possui influências positivistas. Embora 

saibamos dessas influências, o que, em princípio, poderia ser questionado por seguirmos 

o paradigma da complexidade, concordamos com Minayo (2013) que a estratégia 

proposta por Bardin passou por várias formas de efetivação e que, já na década de 1970, 

havia a possibilidade de se analisar conteúdos a partir da perspectiva qualitativa.  

Ademais, reconhecemos a importância do positivismo na história da ciência, 

somente acreditamos, assim como Morin (2003, 2009, 2011), Souza Santos (1989, 2010), 

Rajagopalan (2003) e Moita Lopes (2013, 2016) que uma ciência cujo objetivo seja 

intervir na realidade precisa recorrer a novos paradigmas científicos. Dessa forma, a 

análise de conteúdo “enriquece a tentativa exploratória, aumenta a propensão à 

descoberta” (BARDIN, 1979, p. 30).  

Além dos autores que fundamentam o referencial teórico como fonte para a 

discussão dos dados, ao tratarmos as respostas dadas aos questionários, utilizamos uma 

sub-modalidade da análise de conteúdo, denominada análise temática, por meio da qual 

procuramos descobrir núcleos de sentido a partir da presença ou frequência de 

determinados termos ou frases. Para isso, partimos de uma leitura flutuante, ou seja, 

guiada por impressões.  

Com a finalidade de analisar as falas das entrevistas, além do referencial teórico, 

utilizamos como fonte para a discussão, outra sub-modalidade da análise de conteúdo 

intitulada análise lógica (BARDIN, 1979). Essa técnica procura nas falas a lógica da 

organização do discurso39, levando em consideração a relação entre as afirmações feitas. 

Tal logicidade se apoia num conhecimento do arranjo do discurso. A fim de que 

visualizemos melhor os procedimentos utilizados, sintetizamos as informações no quadro 

seguinte: 

                                                           
39 Discurso: palavra em ato. 
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Quadro 2 – Síntese dos procedimentos utilizados para análise das respostas 

Respostas aos questionários e às entrevistas – análise de conteúdo (Bardin, 1979) 

Questionários Análise temática: busca por núcleos de sentido, pela presença 

ou frequência de determinadas ideias a partir de leitura flutuante 

(leitura guiada por impressões) 

Entrevistas Análise lógica: procura na fala a lógica da organização do 

discurso a partir das afirmações ou declarações feitas, ou seja, 

como são arranjadas no discurso. 

Questionários, entrevistas e 

relatos 

Autores que serviram de fundamentação para estruturar o 

referencial teórico, integrado por educação, formação docente e 

IC 

Fonte – quadro elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

 

3.2.4 Participantes 

 

    Levando em consideração o objetivo geral de identificar que projetos, eventos, 

pesquisas já foram realizados em prol da IC nos contextos nacional e local e como estão 

sendo encaminhadas essas ações para que os resultados se multipliquem no âmbito da 

educação potiguar, propusemo-nos especificamente: (1) buscar quais as principais ações 

já empreendidas em prol da IC no contexto brasileiro; (2) levantar as ações já conduzidas 

no estado norte-rio-grandense em prol da IC; (3) descobrir como as ações conduzidas em 

prol da IC no RN estão repercutindo no contexto da educação potiguar. A fim de atingir 

esses objetivos, estabelecemos contato presencial ou via correspondência eletrônica com 

os sujeitos desta pesquisa, que foram subdivididos em três grupos (I, II e III). 

     O grupo I é composto por professores das universidades brasileiras (ou dos Centros 

de Língua dessas instituições acadêmicas) que desenvolvem trabalho a partir da IC. No 

grupo II, estão participantes do I Colóquio de Intercompreensão, realizado em Natal/RN, 

no ano de 2013, e alunos da UFRN, inscritos no componente curricular Intercompreensão 

de Línguas Românicas (LEM3033 / 60h). Do grupo III, participam profissionais da 

educação básica, provenientes da rede municipal de ensino (Natal/RN). 

     O primeiro grupo nos permitiu buscar as principais ações direcionadas à IC no 

contexto nacional. O segundo grupo nos favoreceu levantar as ações empreendidas em 

prol da IC no RN, assim como traçar um panorama sintético em relação ao primeiro 

evento realizado em contexto local, com dimensões nacionais e internacionais (I Colóquio 

de Intercompreensão – 2013) e à pioneira implementação de uma disciplina voltada à IC, 

inserida no currículo do curso de Letras (UFRN). Esse panorama proporcionou o registro 

de uma ação em prol da IC em solo natalense.  

    O terceiro e último grupo constituiu o registro da ação supracitada cujo resultado 

já aponta para as primeiras repercussões da IC no campo educacional potiguar. Para 



60 
 

melhor visualizarmos a procedência dos sujeitos-participantes, observemos o quadro 

seguinte: 

Quadro 3 – Participantes da pesquisa 

Grupo Procedência Objetivos pretendidos 

Grupo I Professores das universidades brasileiras 

(ou dos Centros de Língua dessas 

instituições acadêmicas) que desenvolvem 

trabalho a partir da IC 

Buscar quais as principais ações já 

empreendidas em prol da IC no 

contexto brasileiro  

Grupo II Participantes do I Colóquio de 

Intercompreensão e alunos da UFRN 

inscritos na disciplina Intercompreensão 

de Línguas Românicas  

Levantar as ações já conduzidas no 

estado norte-rio-grandense em prol 

da IC 

Grupo III Profissionais da educação básica (EF), 

provenientes da rede municipal de ensino 

(Natal/RN). 

Descobrir como as ações conduzidas 

em prol da IC no RN estão 

repercutindo no contexto da 

educação potiguar 

Fonte – elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

 

3.2.5 Contexto de pesquisa  

 

As ações já realizadas e a serem efetivadas em prol da IC no Brasil se desenvolvem 

junto ao conflito entre o público e o privado. Levando-se em conta que, ao longo do 

contexto histórico da educação brasileira, os desdobramentos pretendidos pelo Estado 

também atingem as escolas particulares, quaisquer que sejam as propostas de mudança a 

serem implementadas, elas implicarão considerar as diferenças inerentes a esses dois 

cenários da educação brasileira.  

Os sujeitos desta pesquisa desenvolvem trabalho como professores ou assessores 

em instituições públicas. Embora alguns poucos tenham vivenciado experiências na rede 

privada de ensino ou até tenham desenvolvido uma investigação em nível de mestrado 

com alunos da escola particular, majoritariamente, o contexto desta pesquisa está situado 

no âmbito da esfera pública.  

 

3.2.6 Produção dos dados 

 

3.2.6.1 Principais ações direcionadas à IC no contexto brasileiro 

 

 Muito se discute acerca do tamanho da amostra em pesquisa qualitativa. Longe de 

contrariar a defesa de que uma amostra não representa perfeitamente uma população ou 

a tese de que há sempre uma chance de ocorrer um erro amostral, procuramos tão-somente 

pensar as amostras sob outros critérios, não priorizando, pois, o aspecto quantitativo. 
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Assim como Minayo (2017), acreditamos que a pesquisa qualitativa trabalha muito menos 

preocupada com os aspectos que se repetem e muito mais alerta com a sua dimensão 

sociocultural. 

 A extensão do nosso objeto e a complexidade deste estudo foram os fatores 

orientadores do tamanho desta amostra. A IC foi sistematizada há menos de trinta anos 

no contexto europeu. Em se tratando do contexto brasileiro, as primeiras ações 

empreendidas em prol da IC datam dos anos 2000. No que concerne às pesquisas, a 

primeira investigação de peso de que temos conhecimento data de 2012 (UNICAMP). 

Em outras palavras, a extensão do nosso objeto ainda é limitada. Quanto à complexidade 

do estudo, esse mesmo processo de construção gradativa do objeto ainda delimita a 

produção científica, o que torna esta pesquisa uma investigação ao mesmo tempo 

desafiadora e pioneira.  

Dessa forma, o processo de escolha dos sujeitos, denominado de amostragem, 

contrasta com as expectativas mais frequentes por um número elevado de indivíduos. 

Afinal, em consonância com as ideias já elencadas, “o que precisa prevalecer é a certeza 

do pesquisador de que, mesmo provisoriamente, encontrou a lógica interna do seu objeto 

de estudo – que também é sujeito” (MINAYO, 2017). Nessa perspectiva, o número de 

sujeitos é menos importante do que o empenho de enxergar todas as possibilidades de se 

aproximar do objeto, prestando atenção às suas dimensões socioculturais, a saber: 

crenças, valores, opiniões, representações, formas de relação, simbologias, usos, 

costumes, comportamentos, práticas, tal como ressalta Minayo (2017). 

 Com o propósito de fazer um levantamento das principais ações direcionadas à 

promoção da IC em contexto brasileiro, estabelecemos contato via correio eletrônico com 

seis sujeitos (Grupo I), todos atuantes como professores em instituições acadêmicas ou 

Centros de Línguas dessas instituições acadêmicas. Dos seis e-mails enviados, obtivemos 

cinco respostas. Desses cinco participantes, três responderam ao questionário proposto e 

dois preferiram fornecer as informações solicitadas através de arquivos em word ou por 

meio de mensagens escritas no próprio corpo do e-mail. Também acrescentaram arquivos 

em formato pdf com as suas respectivas dissertações ou teses fundamentadas na IC.  
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Gráfico 1 – Demonstrativo do número de respostas obtidas (Grupo I) 

 

Fonte – gráfico elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

No questionário proposto40, havia quatro perguntas fechadas, de múltipla escolha 

(em média, com três ou quatro opções para marcar) e uma pergunta aberta. As questões 

fechadas versavam sobre como se deu o primeiro contato do sujeito com a IC, de que 

forma a IC foi introduzida no espaço acadêmico em que o sujeito trabalha, qual o perfil 

dos alunos inscritos em cursos direcionados à IC, quais as línguas trabalhadas, se havia 

cursos voltados à formação docente e se existia informação acerca de trabalhos 

desenvolvidos por outros professores, em outras instituições localizadas na mesma cidade 

ou estado onde vive o sujeito.      

Através das questões abertas41, pretendíamos saber como é desenvolvido o 

trabalho com a IC nas instituições onde os sujeitos atuam, quais as dificuldades 

enfrentadas no processo e quais seriam as projeções futuras em relação à expansão da 

temática intercompreensiva. Em busca das principais ações direcionadas à promoção da 

IC no cenário brasileiro, sintetizamos um panorama nacional, de caráter generalizante, 

para, posteriormente, situarmos o RN neste contexto. Com o propósito de levantar as 

ações desenvolvidas no cenário norte-rio-grandense, prosseguimos com a produção dos 

dados coletados.  

No próximo item, tomamos como recorte o RN. Iniciamos esse processo com os 

dados coletados a partir do Grupo II. 

 

3.2.6.2 Panorama sintético das ações desenvolvidas no RN 

 

 Na perspectiva de que não pensamos as amostras desta pesquisa qualitativa por 

quantidade (MINAYO, 2017), permanecemos na busca por levantar informações locais a 

                                                           
40 Ver Apêndice A. 
41 Ver Apêndice A. 
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fim de traçar um panorama sintético das ações desenvolvidas no RN em prol da IC. Antes 

de elencarmos tais ações, apresentaremos como foram coletados os dados a partir do 

grupo II. Nesse grupo, estão os participantes do I Colóquio de Intercompreensão, 

realizado em Natal/RN, no ano de 2013 e os alunos da UFRN, inscritos no componente 

curricular Intercompreensão de Línguas Românicas (LEM3033 / 60h). 

 Consideramos o I Colóquio de Intercompreensão um marco para a história da IC 

no cenário norte-rio-grandense, sobretudo porque foi realizado em parceria com a SME, 

o que abre espaço para a utilização da IC como ferramenta de mudança nas salas de aula 

da rede pública municipal da cidade natalense. Outro referencial importante para a 

inserção da temática intercompreensiva no contexto escolar é a implantação da disciplina 

Intercompreensão de Línguas Românicas na UFRN. O curso de Letras, cujo propósito é 

a licenciatura, forma professores. Em outras palavras, o componente curricular 

supracitado é basilar para uma formação docente sedimentada na diversidade linguístico-

cultural e voltada à educação básica. 

 É na primeira década dos anos 2000 que a IC adentra o contexto acadêmico da 

UFRN. Assim sendo, o I Colóquio, realizado em 2013, constitui para muitos profissionais 

um primeiro contato com a temática. Se considerarmos o lapso temporal entre 2010 

(implantação do componente curricular (LEM3033), 2013 (realização do I Colóquio de 

IC) e 2015 (início da coleta de dados), é praticamente inconcebível que já tivéssemos um 

grupo forte de intercompreendedores intervindo na realidade educacional da cidade. 

Ademais, as ações acadêmicas das universidades federais priorizam a aplicação em 

escolas públicas, o que se justifica devido à fonte monetária dos investimentos. Dado o 

contexto histórico da escola pública no Brasil, as propostas de mudança se encaminham, 

mas se defrontam com obstáculos peculiares a essa realidade nacional. 

Em suma, escolhemos o I Colóquio de IC no RN e a implantação da disciplina de 

IC na UFRN por considerá-los ações de base para traçar um prognóstico preliminar da 

situação da IC no cenário potiguar. Dada a complexidade envolvida no processo, além da 

pouca extensão do objeto de estudo (MINAYO, 2017), a amostra é pequena, entretanto o 

número de sujeitos não diminui o empenho de enxergar as possibilidades de discussão, 

ainda que estejamos cientes do caráter provisório desta análise.  

 Para Thiry-Cherques (2009), a saturação designa o momento em que o acréscimo 

de dados e informações em uma pesquisa não altera a compreensão do fenômeno 

estudado. Dessa forma, a validade das observações apresentadas se esgota na medida em 

que as ações implementadas são consideradas pioneiras e inovadoras, impossibilitando-
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nos de prosseguir num ritmo superior ao do crescimento compreensivelmente lento da 

adesão à IC. 

Inicialmente, consultamos as 60 fichas de inscrição preenchidas em razão do I 

Colóquio realizado em 2013. Identificamos a participação maciça de profissionais 

advindos da rede pública de ensino, especificamente, escolas do município e do estado. 

A probabilidade é que pouco mais de três centenas de pessoas tenham participado do 

evento realizado em 2013. Durante os três dias de duração, 155 pessoas assinaram a lista 

comprovando frequência a pelo menos um desses três dias. Das 234 assinaturas 

comprováveis, 60 pessoas possuíam ficha de inscrição das quais 49 haviam fornecido um 

endereço eletrônico.  

Talvez, em razão de o Colóquio ter acontecido no espaço destinado à formação de 

professores da Prefeitura do Natal (CEMURE), muitos profissionais acabaram 

participando do evento por curiosidade, uma vez que as formações são comuns nesse 

espaço físico. Dessa forma, eles não teriam tido a preocupação de inscreverem-se 

formalmente. Ademais, para os professores da rede pública municipal, a participação no 

Colóquio foi gratuita, o que nos leva a crer que o ato de inscrição não lhes pareceu 

obrigatório. 

Propusemos um questionário42, encaminhado por e-mail, com duas perguntas 

curtas. Essa opção proporcionaria uma maior agilidade no processo, até porque muitos 

dos participantes do I Colóquio mantinham com a IC o primeiro contato. Um número 

grande de perguntas ou questões que exigissem conhecimento aprofundado poderia 

causar-lhes constrangimento em responder.  

Esse questionário foi enviado no início do mês de maio, 2015, às 49 pessoas cujo 

endereço eletrônico nos havia sido fornecido. A primeira pergunta visava saber se, após 

o Colóquio, houvera a oportunidade de trabalhar com a IC.  Em caso de resposta 

afirmativa a essa questão, interrogamos como se dera esse trabalho, na tentativa de 

motivá-los ao passo seguinte: compartilhar conosco essa experiência. A segunda pergunta 

era se o profissional gostaria de um reforço de formação; para tanto, pedimos que relatasse 

suas dificuldades e, se preferisse, poderia enviar sugestões.  

Dos 49 e-mails enviados, três pessoas responderam. Duas pessoas estavam 

provavelmente com o endereço eletrônico desatualizado e os e-mails retornaram. Ou seja, 

dos 47 e-mails efetivamente recebidos pelos destinatários, três foram respondidos. 

Decidimos então reenviar o questionário às 44 pessoas restantes. Desta vez, o 

                                                           
42 Ver Apêndice B. 
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questionário foi acrescido de uma sugestão: “Se preferir, podemos agendar um encontro”. 

Agregamos mais três respostas. 

Agregado ao grupo II, conforme já foi exposto, integramos 17 professores que 

haviam cursado o componente curricular Intercompreensão de Línguas Românicas na 

UFRN. Para esses professores, adaptamos o questionário43 a fim de que a praticidade de 

escolher entre duas ou três alternativas, sem a inserção de pergunta aberta, estimulasse-

os ainda mais a participar.  

No caso deste público, gostaríamos de saber se já tinham ouvido falar em IC antes 

de cursar a disciplina na UFRN. Em caso de resposta afirmativa, eles marcariam uma das 

opções sugeridas, relativas a como tinham conhecido a temática. Caso assinalassem a 

opção “outros” especificariam como se dera esse contato. Em caso de resposta negativa, 

perguntamos se havia interesse em aprofundar o conhecimento, ao que escolheriam entre 

“sim” ou “não”.  

Dos 17 e-mails, dois retornaram ao remetente devido a problemas com o endereço 

do destinatário e uma pessoa respondeu às perguntas solicitadas. Reenviamos o 

questionário. Após esse reenvio, acrescentamos ao total de respostas um sujeito. Ou seja, 

esses dois sujeitos, reunidos aos outros seis (participantes do I Colóquio), totalizaram oito 

participantes.  

Gráfico 2 – Demonstrativo do número de respostas obtidas (Grupo II) 

 

Fonte – gráfico elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

Com o objetivo de aprofundar os dados obtidos, enviamos um e-mail aos oito 

sujeitos, propondo-lhes uma conversa presencial. Desses oito, quatro responderam à 

solicitação via correio eletrônico. Três não tinham disponibilidade, mesmo porque dois 

deles moravam fora de Natal, e um se prontificou a conversar. Além desse sujeito cuja 

                                                           
43 Ver Apêndice C. 
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confirmação para a conversa foi efetivada, um segundo colaborador procurou-nos na 

UFRN, pois ouvira falar da pesquisa e gostaria de relatar a experiência que vivenciara na 

escola em que trabalhava. Assim, participaram da entrevista dois profissionais. 

Gráfico 3 –  Demonstrativo de participantes disponíveis para a entrevista (Grupo II) 

 

Fonte – gráfico elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

 Diante de tudo o que já foi exposto sobre a complexidade que envolve o nosso 

objeto de estudo, a IC, acreditamos que o número de sujeitos entrevistados compreende 

uma amostragem considerável, visto que “uma entrevista com alguém de um grupo é ao 

mesmo tempo um depoimento pessoal e coletivo” (MINAYO, 2017). Nessa perspectiva, 

partimos do pressuposto, também defendido por Minayo (2017), que as relações entre os 

indivíduos ocorrem sempre de maneira interdependente, conformando identidades 

pessoais e sociais. Dessa forma, esses dois sujeitos são representativos de uma 

coletividade em construção, isto é, de uma formação coletiva de intercompreendedores 

em processo de expansão.  

No curso deste levantamento das ações direcionadas à promoção da IC no cenário 

nacional e local, iniciamos por um panorama brasileiro, de caráter generalizante. 

Posteriormente, elencamos dados específicos do contexto norte-rio-grandense. Para 

concluir a produção dos dados, apresentaremos a seguir o registro de uma ação que já 

aponta para as primeiras repercussões da IC no campo educacional natalense. Esse 

registro categoriza o último grupo de sujeitos desta pesquisa: o Grupo III, composto por 

profissionais da rede municipal de ensino (EF) de Natal. 
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3.2.6.3 Primeiras repercussões no campo educacional potiguar 

 

  No ano de 2016, ao longo dos dias 23 e 30 de agosto e 13 de setembro, no 

CEMURE, foi realizado um minicurso, intitulado: “Uma breve experiência com a 

Intercompreensão de línguas românicas”. Além do propósito de coletar mais dados para 

esta pesquisa, o curso objetivou instigar um pequeno grupo de professores a promover 

mudanças efetivas e multiplicadoras no espaço em que atuam profissionalmente, 

utilizando como ferramenta a IC. 

 A fim de que esse objetivo fosse atingido, promovemos situações por meio das 

quais o profissional pudesse vivenciar a prática intercompreensiva para, posteriormente, 

sentir-se mais seguro de propor a mesma vivência em suas respectivas salas de aula no 

caso de exercerem o cargo de professor. Também ajudamos esses docentes a criar uma 

atividade simples, a ser aplicada com os seus próprios alunos da rede municipal de ensino 

para, posteriormente, no terceiro e último dia de curso, poderem relatar essa experiência 

com os demais colegas. 

Pretendíamos ainda motivar esse pequeno grupo de profissionais a, 

gradativamente, reunir novos parceiros, de diversas áreas do conhecimento, a fim de criar 

uma rede futura de intercompreendedores. A metodologia utilizada foi a IC, o material de 

que fizemos uso foi de elaboração própria, a partir de textos escritos em línguas 

românicas: francês, espanhol e italiano. Esse material compreendia duas atividades, todas 

focalizando prioritariamente a compreensão escrita.  

Os participantes foram avaliados sob três perspectivas: exercícios realizados 

individualmente ou em grupo, reflexão final sobre a experiência vivenciada por eles 

mesmos e pelos alunos, para quem propuseram uma atividade a partir da IC, e uma 

autoavaliação por meio de dois questionários (inicial e final), cujas respostas serão 

apresentadas posteriormente, na discussão dos dados44. Uma síntese das etapas realizadas 

ao longo do evento consta no certificado entregue aos participantes no final do minicurso. 

O quadro a seguir apresenta as etapas seguidas durante os três dias. 

 

 

 

 

 

                                                           
44 As duas atividades realizadas e alguns textos ou documentos sugeridos estão no final, nos apêndices de 

letra F a I. 
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Quadro 4 – Etapas seguidas durante o minicurso 

Etapas (23/08/2016) Objetivos 

1. Questionário inicial Coletar dados 

2. Apresentação dos participantes 

acompanhada de uma breve biografia 

linguística (Já houve algum contato com 

línguas estrangeiras? Como se deu? Você acha 

que consegue compreender línguas que nunca 

estudou (compreende escrita, compreende 

oral)? Que palavras ou expressões em língua 

estrangeira você conhece?) 

Conhecer o perfil dos participantes 

3. Discussão sobre leitura (o que é ler? ) Motivar a busca de suporte teórico 

4. Audição de três textos gravados sobre o 

filme Alice através do espelho (sinopse) 

Reconhecer línguas românicas através da 

oralidade 

5. Realização da atividade escrita 1, seguida 

de discussão das respostas 

Reconhecer línguas românicas através da 

escrita, refletir sobre as semelhanças entre 

essas línguas e a língua portuguesa, deduzir o 

conceito de IC 

6. Leitura silenciosa e posterior discussão do 

texto “O que é Intercompreensão”45 

Aprofundar o conhecimento sobre a temática 

e despertar a curiosidade por conhecer mais 

sobre o assunto 

7. Proposta de atividade para fazer durante a 

semana e trazer no encontro seguinte – 

atividade 2 

Alimentar a curiosidade instigada e instigar o 

desejo da busca 

Etapas (30/08/2016) Objetivos 

1. Retomada da atividade 2 através da 

discussão das respostas 

Revisar os aspectos estudados no encontro 

anterior e conectar esses conhecimentos em 

rede 

2. Elaboração de atividades a serem realizadas 

com os alunos ou com familiares e amigos dos 

participantes do minicurso  

Produção de material como forma de 

incentivar a utilização da IC como ferramenta 

didática 

Etapas (13/09/2016)46 Objetivos 

1. Relato das experiências vivenciadas e 

protagonizadas pelos participantes / 

Compartilhamento das sensações, frustrações, 

dificuldades 

Promover uma prática consciente da IC e o 

engajamento de profissionais em prol da 

divulgação e propagação da abordagem 

intercompreensiva 

2. Questionário final Coletar dados e refletir sobre a proposta do 

minicurso como uma etapa a ser considerada 

na formação docente voltada à IC 

Fonte – Quadro elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

 Embora todas as etapas apresentadas no quadro interessem a esta produção de 

dados, focalizamos o relato das experiências vivenciadas e protagonizadas pelos 

participantes, assim como as respostas dadas aos questionários inicial e final. Quanto aos 

relatos, o compartilhamento foi apresentado, conforme especificado no quadro anterior, 

no terceiro dia de minicurso. A preparação das atividades a serem propostas aos alunos 

em sala de aula (no caso dos professores atuantes) ou a familiares, amigos, colegas de 

                                                           
45 Disponível em: http://www.eurom5.com/p/chisiamo-pt/intercomprensione. 
46 Houve uma pausa de uma semana para que as atividades propostas pelos participantes fossem aplicadas 

em sala de aula com os alunos, ou em outro ambiente, com familiares, amigos, colegas de trabalho. 
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trabalho em outro ambiente (no caso dos demais participantes) foi organizada no segundo 

dia de curso. 

Para participar do minicurso, obtivemos 21 inscrições, feitas informalmente por 

whatsapp. Desse contingente, frequentaram efetivamente o curso 16 pessoas. No primeiro 

dia, estavam presentes 17 profissionais, ou seja, 17 sujeitos responderam ao questionário 

inicial. No segundo dia, 14 profissionais se fizeram presentes, isto é, 14 sujeitos 

participaram da elaboração de uma atividade a ser aplicada em ambiente escolar ou para 

além desse espaço. No terceiro e último dia, 16 profissionais interagiram a partir do relato 

das experiências vivenciadas tanto ao longo do minicurso quanto aquelas relativas à 

aplicação da atividade com alunos ou colegas de trabalho.  

Gráfico 4 – Participantes do minicurso – frequência (Grupo III) 

 

Fonte – gráfico elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

No dia destinado à preparação das atividades, conforme exposto anteriormente, 

estavam presentes 14 profissionais. Dois justificaram a ausência por meio de atestado 

médico e, por essa razão, apesar de estarem em sala no último dia, não puderam relatar a 

experiência a partir da aplicação de uma atividade. Os 14 sujeitos foram divididos em 

sete duplas. Cada dupla recebeu aleatoriamente um envelope dentro do qual estavam dois 

textos escritos em línguas românicas diferentes (francês, espanhol ou italiano). Tomando 

por base esses dois textos, a dupla elaborou duas questões, se assim preferisse, e aplicou 

essa atividade com os próprios alunos. No caso dos profissionais não atuantes no 

magistério, propuseram a tarefa fora do ambiente da sala de aula47. 

Quanto aos questionários, ambos foram compostos de perguntas fechadas e 

abertas. O primeiro, ou seja, o questionário inicial48, está dividido em duas partes: “Um 

                                                           
47 Alguns participantes, por questões de horário e dificuldade de locomoção devido a distâncias entre as 

escolas onde trabalham, optaram por realizar a atividade em trio ou individualmente, conforme será 

especificado na discussão dos dados. 
48 Ver Apêndice D. 
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breve perfil”, por meio do qual objetivamos conhecer aspectos específicos do sujeito e 

“Intercompreensão”, parte destinada a informações acerca das expectativas do sujeito em 

relação à temática. Na primeira parte, há dez perguntas (oito de múltipla escolha – com 

duas ou três alternativas a escolher –  e duas de resposta curta).  

Dessas dez questões, seis estão direcionadas a qualquer profissional. As três 

últimas só seriam respondidas caso o sujeito atuasse como professor. A segunda parte do 

questionário inicial é composta por doze perguntas (oito de múltipla escolha – com duas 

ou três alternativas a escolher, estando algumas agregadas a uma justificativa curta – e 

quatro questões do tipo aberta).  

O segundo questionário, ou questionário final49, está composto por perguntas 

fechadas de tipo likert50 e questões abertas. Ao fim do minicurso, pretendemos saber o 

nível de concordância com a utilização da IC em sala de aula, por isso as respostas dos 

sujeitos precisavam expressar em detalhes uma categorização por meio da qual 

pudéssemos capturar a intensidade da experiência vivenciada ao longo do curso. Este 

instrumento de coleta, assim como o primeiro, também está dividido em duas partes. 

A parte inicial compreende três perguntas gerais, acompanhadas de afirmações 

sobre a IC (entre três e quatro) que precisam ser categorizadas de acordo com cinco 

classificações: concordância total, concordância em parte (mais concorda que discorda), 

não ter pensamento a respeito, discordância em parte (mais discorda que concorda) e 

discordância total. A outra parte está organizada a partir de duas perguntas abertas, 

direcionadas a um balanço entre o pensamento preliminar (especificado no questionário 

inicial) e o pensamento fundamentado (a ser especificado no questionário final, após se 

ter vivenciado a experiência). Também solicitamos sugestões para a implantação ou 

aprimoramento de um trabalho com a IC, tomando por base a realidade profissional dos 

sujeitos. 

 Em suma, dos 21 inscritos no minicurso, 16 participantes efetivamente 

frequentaram o evento. No primeiro dia, como estavam presentes 17 profissionais, 

responderam ao questionário inicial 17 sujeitos. No segundo dia, fizeram-se presentes 14 

profissionais, dessa forma, foi 14 o número de sujeitos que, em grupo, organizou a 

atividade a ser aplicada em sala de aula ou em outro ambiente. No terceiro e último dia, 

os 16 profissionais presentes correspondem aos 16 sujeitos que responderam ao 

questionário final. 

                                                           
49 Ver Apêndice E. 
50 A escala Likert ou escala de Likert foi criada pelo psicólogo norte-americano Rensis Likert. Trata-se de 

uma escala  de resposta psicométrica usada habitualmente em questionários. Também é a escala mais usada 

em pesquisas de opinião. 
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 O conteúdo dos relatos, bem como o das respostas dadas aos dois questionários 

(inicial e final) serão expostos e comentados a seguir, na discussão dos dados. Essa 

discussão está organizada em três partes, cada uma delas concernente a um foco: Brasil, 

RN e Natal. Os resultados apresentados a partir da coleta dos dados também serão 

discutidos na sequência, a fim de que, na conclusão, possamos demonstrar que esta 

investigação de tipo exploratório abre espaço para futuras ações em prol da IC, voltadas 

a mudanças no contexto da educação pública do município natalense. 
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4 DISCUSSÃO DOS DADOS E DOS RESULTADOS 

 

Procedemos, na sequência, à categorização dos dados para, em seguida, 

discutirmos os resultados. Lembramos que a citação dos trabalhos desenvolvidos nos 

contextos nacional e local atende à possibilidade de inserção dentro dos prazos 

estabelecidos para a conclusão desta pesquisa. Dessa forma, enfatizamos que as ações 

realizadas em prol da IC continuam seguindo seu curso. 

Na subseção 2.1.2, traçamos o percurso inicial da IC – Europa ao Brasil – a partir 

de um breve estado da arte. Assim, o levantamento das ações direcionadas à promoção 

da IC nos cenários nacional e local retoma informações já apresentadas anteriormente. 

Por essa razão, optamos por sintetizar os dados em quadros. Tanto para evitar repetições 

desnecessárias quanto para diversificar o modo de apresentação das ideias afins. 

 Em consonância com o que foi especificado anteriormente, organizamos a 

discussão em três partes, de acordo com o contexto focalizado: nacional ou local. Do 

primeiro grupo, fazem parte professores de universidades brasileiras (ou dos Centros de 

Língua dessas instituições acadêmicas) que desenvolvem trabalho a partir da IC. A 

discussão dos dados fornecidos por esse grupo está dividida em dois momentos: análise 

das respostas dadas ao questionário proposto e análise a partir das principais ações 

empreendidas no contexto nacional. 

No segundo grupo, estão os participantes do I Colóquio de Intercompreensão de 

Natal e alunos da UFRN inscritos na disciplina Intercompreensão de Línguas Românicas. 

A discussão dos dados coletados por meio desse grupo se divide em três momentos: 

análise das respostas dadas ao questionário proposto, análise das respostas dadas às 

entrevistas realizadas e análise a partir das principais ações empreendidas no RN. 

Inseridos no terceiro grupo, encontram-se profissionais da educação básica (EF), 

provenientes da rede municipal de ensino (Natal/RN), participantes de um minicurso 

voltado à IC. A discussão dos dados provenientes desse grupo segue uma divisão em dois 

momentos: análise das repostas oriundas dos questionários inicial e final, propostos no 

primeiro e no último dia de minicurso e análise a partir dos relatos da experiência com a 

IC, proferidos pelos sujeitos no encerramento do curso. 

 

4.1 Discutindo os dados coletados – parte I 

 

A discussão divide-se em duas etapas: Questionários (4.1.1) e Ações empreendidas 

(4.1.2). 
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4.1.1 Questionários  

 

Seguindo os passos sugeridos por Bardin (1979), iniciamos o processo analítico 

pela pré-análise, ou seja, pela seleção dos excertos de resposta a serem considerados. 

Prosseguimos com a categorização dessas respostas para, na sequência, discuti-las. 

Lembramos que, como o levantamento das ações direcionadas à promoção da IC no 

cenário nacional se inter-relaciona com o próprio estado da arte sobre a temática 

intercompreensiva no Brasil e, consequentemente, com o levantamento bibliográfico do 

tema, não é possível manter o total anonimato dos sujeitos que desenvolveram pesquisa 

em nível de mestrado ou doutorado a partir da IC.  

Mesmo porque, no tocante às investigações acadêmicas, é mister que possamos 

acessar o material produzido para, gradativamente, compormos um acervo científico de 

âmbito nacional, o que contribuirá para a expansão de futuros projetos, eventos, pesquisas 

e intervenções em sala de aula sobre a temática em questão. Sendo assim, no que se refere 

às pesquisas realizadas no Brasil cuja temática seja a IC, embora tenhamos omitido o 

nome dos autores neste item e nos itens subsequentes, é sabido que, na subseção 2.1.2, os 

mesmos pesquisadores foram identificados.  

Iniciemos pelas respostas dadas por três sujeitos a um questionário proposto via e-

mail. Essas respostas provêm de três professores atuantes respectivamente na Escola de 

Línguas da USP, na Universidade Federal do Paraná e na Universidade Federal de 

Campina Grande. Os sujeitos são representados pela letra S, acompanhada de um número. 

Embora também tenhamos contatado dois sujeitos oriundos da Universidade de 

Campinas/SP e da Universidade Federal de Uberlândia/MG, esses professores preferiram 

não responder ao questionário. Optamos então por inserir as informações enviadas por 

esses dois sujeitos no item seguinte (4.1.2).  
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Quadro 5 – Respostas ao questionário – (Grupo I) 

Primeiro contato com a IC (S1) participação em sessão Galanet durante uma disciplina da 

graduação em Letras  

(S2) curso Galanet em 2008 

(S3) curso proferido por Jean-Pierre Chavagne em 2006, na 

UFCG  

Introdução da IC no espaço 

acadêmico / como é 

desenvolvido o trabalho 

com a IC atualmente na 

instituição  

(S1) com a disciplina “Intercompreensão de línguas 

românicas”, oferecida como optativa do curso de Letras, a 

partir de 2015.  

(S2) cursos de Extensão e implementação da IC como 

disciplina curricular 

(S3) apresentação de como funciona a plataforma Galanet, 

cursos esporádicos de Extensão e orientação de dissertações 

Perfil dos alunos (S1) curso de Letras 

(S2) curso de Letras e outros cursos 

(S3) curso de Letras e outros cursos 

Panorama contextual (S1), (S2) e (S3) não existe um trabalho desenvolvido 

especificamente para os cursos de formação de professores 

Línguas em foco (S1) e (S2) várias línguas são trabalhadas em colaboração sem 

que haja focalização de uma delas. 

(S3) trabalho com a compreensão escrita (leitura), seja em LE, 

seja em LM 

Conhecimento do sujeito 

sobre algum trabalho 

desenvolvido a partir da IC 

na região onde vive 

(S1) não 

(S2) trabalho com a IC como atividade de extensão na UNILA 

(S3) não 

 

Dificuldades e projeções 

futuras 

(S1) sempre que a metodologia de IC é apresentada (seja nos 

cursos ou em comunicações ou eventos) percebe-se um 

interesse (e uma surpresa) muito grande em relação ao trabalho 

que é feito. Mantendo os projetos e a divulgação das 

potencialidades da IC, em cinco anos, além de mais pesquisas 

neste âmbito, teremos também novas práticas na política do 

ensino de línguas – pelo menos em nossa universidade 

(S2) em pouco tempo haverá retorno. Desde o segundo 

semestre de 2012 conseguimos fazer várias ações e só de 

termos a IC na graduação como disciplina, nos programas de 

extensão e também da pós-graduação, em praticamente 4 anos 

de atuação, estamos e vamos continuar trabalhando muito bem 

com a IC. A tendência é só o crescimento 

(S3) espero que em cinco anos tenhamos um novo panorama 

de IC. Acredito que, com as orientações realizadas em nível de 

mestrado, tenhamos condições de ter professores de ensino 

básico atuando como promotores da intercompreensão, tanto 

como professores de LE, quanto de LM. Além disso, espero 

poder inserir IC como uma disciplina optativa na graduação 

Fonte – Quadro elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

Bardin (1979, p. 105) afirma que “o texto pode ser recortado em ideias constituintes, 

em enunciados e proposições portadores de significação isoláveis”. Dessa forma, 

seguindo os parâmetros da análise temática, localizamos dois núcleos de sentido que 

funcionam como temas-eixo: trajetória até o presente e perspectivas futuras. O quadro 
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seguinte apresenta, na primeira coluna, os dois temas-eixos e, na segunda, as ideias a eles 

correlacionadas. 

Quadro 6 – Respostas ao questionário – temas-eixos (Grupo I) 

Temas-eixos Ideias correlacionadas 

Trajetória até o presente Participação em sessão Galanet, curso Galanet, curso proferido 

por Jean-Pierre Chavagne 

Implementação da IC como disciplina curricular 

Não existe um trabalho desenvolvido especificamente para os 

cursos de formação de professores 

Várias línguas são trabalhadas em colaboração sem que haja 

focalização de uma delas 

Trabalho com a compreensão escrita (leitura), seja em LE, seja 

em LM 

Trabalho com a IC como atividade de extensão na UNILA 

Perspectivas futuras Divulgação das potencialidades da IC, mais pesquisas, novas 

práticas na política do ensino de línguas 

Programas de extensão, pós-graduação, crescimento 

Em cinco anos, novo panorama da IC, orientações mestrado, 

professores do Ensino Básico – promotores da IC (LE, LM), 

inserção da IC como disciplina da graduação 

Fonte – Quadro elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

 

No que diz respeito ao eixo “trajetória até o presente”, é importante destacar que 

as duas primeiras ideias correlacionadas ilustram um laço com o contexto europeu, ponto 

de partida da abordagem intercompreensiva rumo ao Brasil. Os cursos mencionados se 

voltam à utilização de plataformas virtuais por meio das quais os sujeitos praticaram a 

IC. Como as ações efetivamente desenvolvidas em solo brasileiro teriam iniciado em 

2010, na UFRN, podemos inferir que, em 2008 ou 2006, marcos cronológicos apontados 

pelos sujeitos, o vínculo com ações empreendidas no contexto europeu foi fundamental 

para começar a divulgar a IC neste país. 

       O fato de essa divulgação ter atingido primeiramente o ambiente acadêmico 

talvez tenha adiado, ao menos a princípio, “um trabalho desenvolvido especificamente 

para os cursos de formação de professores”, uma vez que os sujeitos se viam eles mesmos 

como profissionais em formação. Outro dado importante é a concepção plural já 

ressaltada pela informação de que “várias línguas são trabalhadas em colaboração sem 

que haja focalização de uma delas”. Mesmo na perspectiva centrada na compreensão 

escrita, um dos sujeitos enfatiza o trabalho colaborativo tanto na direção da LE quanto da 

LM. Por fim, constatamos que, conforme já expomos, a IC ainda está em processo 

gradativo de expansão, logo apenas um sujeito apontou um trabalho realizado no estado 

paranaense, fora da capital curitibana: “atividade de extensão na UNILA”. 

     Quanto às perspectivas futuras, os dados são promissores. Embora um sujeito 

tenha apontado como meta a inserção da disciplina de IC na graduação, esse componente 
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curricular já é realidade nos dois outros espaços acadêmicos aludidos. Ademais, “a 

divulgação das potencialidades da IC”, faz-se presente por meio das ações citadas: mais 

pesquisas, programas de extensão, pós-graduação. A projeção em torno da temática inclui 

“novas práticas na política de ensino de línguas”, o que acentua o estímulo à compreensão 

do outro e contribui para encaminhar a abordagem para um patamar ainda mais amplo: 

aprender com as línguas. 

 Para protagonizar essa mudança, um dos sujeitos caracteriza os docentes da 

Educação Básica como ‘promotores da IC”, sejam esses profissionais professores de LE 

ou de LM, o que reforça o aspecto, exposto anteriormente, da IC como intermediadora da 

aprendizagem ampla com as línguas. As respostas discutidas enfatizam a promoção de 

uma mudança de paradigmas que coloca o professor como agente de mudanças, 

distanciando esse profissional da concepção a que está habituado: de ensinar apenas a 

língua que domina (CAPUCHO, 2010). 

As propostas de intervenção sugeridas pelos sujeitos favorecem a transformação 

das escolas em locais “mais amigos das línguas e das culturas” (ANDRADE; MARTINS; 

PINHO, 2011); por conseguinte, espaços de sensibilização às diversas línguas-culturas. 

Da trajetória até o presente às perspectivas futuras, os dados apontam para a criação de 

culturas de cooperação (NÓVOA, 2001), que abrangem o trabalho em equipe e reforçam 

a convergência entre as várias disciplinas. 

Menos de uma dezena de universidades no Brasil possui pesquisadores 

intercompreendedores. Longe de isso demonstrar um panorama reduzido, indica-nos um 

caminho gradativo na busca por um potencial transformador. Passemos, então, à listagem 

das principais ações empreendidas em prol da IC no contexto nacional. As informações 

foram fornecidas pelos sujeitos seja por meio do questionário anteriormente citado, seja 

por intermédio de e-mails ou arquivos compartilhados.  

      

    4.1.2 Ações empreendidas 

 

      Como forma de agregar aos dados também o que nos foi enviado pelos dois outros 

participantes (totalizando a amostra composta por cinco sujeitos – Grupo I), 

acrescentamos as informações fornecidas via correio eletrônico, no próprio corpo do e-

mail ou em arquivos (word e pdf). Lembramos que alguns sujeitos anexaram suas próprias 

pesquisas. Dessa forma, apresentamos o quadro seguinte, por meio do qual focalizamos 

as principais ações empreendidas em prol da IC nos eixos sul, sudeste e nordeste, à 

exceção do RN, a ser focalizado no próximo item.  
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    Neste quadro, além da USP, UFPR, UNILA e UFCG, universidades representadas 

pelos dados advindos do questionário, incluímos a UNICAMP e a UFU. Optamos por 

começar pelas pesquisas, já que a primeira investigação de porte de que temos 

conhecimento, desenvolvida a partir da temática intercompreensiva, em território 

nacional, foi uma tese de doutorado defendida na UNICAMP, em 2012. 

Quadro 7 – Principais ações empreendidas em prol da IC no Brasil - pesquisas 

Ação empreendida Informações complementares 

Pesquisa: tese de doutorado – 

UNICAMP, 2012 (primeira 

investigação sobre a temática 

de que se tem conhecimento) 

Título: “Plurilinguismo em Ambientes Virtuais de Aprendizagem: 

potencialidades, entraves, desdobramentos, perspectivas”. 

Síntese do estudo: Apresentação e discussão dos resultados de uma 

pesquisa de natureza qualitativa cujo objetivo foi proceder à análise 

de práticas de intercompreensão (IC) e de ensino de Língua 

Estrangeira (LE) em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). 

Pesquisa: dissertação de 

mestrado - 2015 (USP) 

Título: “Práticas de intercompreensão entre línguas românicas: 

desenvolvimento da competência de leitura plurilíngue em 

estudantes de Ensino Médio de uma Escola Técnica (ETEC) de São 

Paulo. 

Síntese do estudo: investigar o desenvolvimento da competência de 

leitura plurilíngue em estudantes de Ensino Médio de uma escola 

técnica pública do estado de São Paulo. 

Pesquisa: dissertação de 

mestrado. Segundo semestre de 

2016 (UFCG)  

Título: “Intercompreensão de línguas românicas através de 

documentos audiovisuais: uma proposta metodológica para o 

ensino de línguas estrangeiras”. 

Primeira pesquisa voltada à temática intercompreensiva, defendida 

na UFCG / Síntese do estudo: apresentar uma proposta de leitura 

em língua estrangeira a partir de diferentes línguas românicas, sob 

a perspectiva da IC. 

Fonte – Quadro elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

Quadro 8 – Principais ações empreendidas em prol da IC no Brasil - disciplinas 

Ação empreendida Informações complementares 

Implementação de uma 

disciplina voltada para a IC - 

primeiro semestre de 2013, ano 

em que foi oferecida pela 

primeira vez na UNICAMP 

Objetivo geral da disciplina: Expansão das competências receptoras 

de alunos brasileiros - que conheçam ou não uma língua estrangeira 

- para outras línguas românicas, especialmente aquelas presentes 

nas sessões da plataforma Galanet.  

Metodologia: Duas etapas, uma presencial, com carga horária de 30 

horas, e uma a distância que pressupõe uma dedicação do aluno de 

ao menos duas horas semanais. 

USP, abril de 2012: disciplina 

da pós-graduação, ministrada 

pelo professor convidado 

Degache   

“Didática das línguas e didática do plurilinguismo: o lugar da 

intercompreensão” 

Permitiu um conhecimento mais aprofundado acerca dos contextos 

de ensino-aprendizagem a partir da abordagem intercompreensiva. 

Inserção do componente 

curricular “Intercompreensão 

de línguas românicas” - USP 

Passa a ser oferecido na grade curricular como optativo livre do 

curso de Letras, a partir do quarto período.   

Inserção de uma disciplina 

optativa de Intercompreensão 

aberta a todas as habilitações – 

HE1103 (UFPR – 2015) 

Tem por objetivo sensibilizar à leitura de textos escritos em línguas 

românicas (galego, catalão, espanhol, francês, occitano, italiano), 

assim como favorecer o conhecimento das línguas românicas como 

estrato da LM 

Fonte – Quadro elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 
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Quadro 9 – Principais ações empreendidas em prol da IC no Brasil – cursos, eventos, projetos 

Ação empreendida Informações complementares 

Cursos de Extensão viabilizados 

pelo Centro de Línguas da USP – 

2013, 2014, 2015 

“Plurilinguismo e formação de professores”, oferecido nos dois 

semestres do ano de 2013 e no primeiro semestre de 2014.  

“Práticas de Leitura em Intercompreensão: textos acadêmicos na 

área das Letras”, realizado na segunda metade de 2015 

Evento: I Jornada de Estudos das 

Letras Modernas: a 

Intercompreensão nas línguas 

românicas – outubro de 2012 

(USP) 

Vários palestrantes discutem sobre temas concernentes a 

aspectos, tais como: a IC como possibilidade de aprendermos 

com as línguas, a Didática das Línguas e Culturas, a Formação 

de Formadores para a IC a partir da plataforma Galapro 

Evento: II Jornada de Estudos de 

Intercompreensão nas línguas 

românicas – outubro de 2013 

(USP) 

Essa jornada tem por objetivo reunir alunos e professores das 

áreas de Línguas Estrangeiras para discutir as pesquisas 

desenvolvidas no tocante à IC.  

Dentre os palestrantes, estava o professor Brunel – da 

Universidade de Córdoba, Argentina.  

Curso voltado para a formação 

docente – outubro de 2013 (USP) 

Ministrado por uma aluna do mestrado cuja dissertação focaliza 

a IC  

Cursos: contato com a IC através 

de sessões da plataforma Galanet. 

UFPR -2008. 

A IC foi inserida no espaço acadêmico por meio de cursos de 

extensão, bem como por intermédio da implementação de uma 

disciplina curricular. Participam desses projetos tanto alunos do 

curso de Letras quanto de outros cursos 

Cursos de formação nos Centros 

de Língua –  UFPR  

Essa universidade é pioneira no que diz respeito à participação 

na plataforma Galanet 

Cursos de extensão sobre a 

temática intercompreensiva – 

UNILA (PR)  

Os projetos realizados no estado do Paraná iniciaram em 2012, 

o que representa um avanço, visto que a IC, hoje, abrange uma 

disciplina na graduação além de estar presente nos programas de 

extensão e de pós-graduação na UFPR 

Projeto de IC com alunos do 5º 

ano da educação básica – de 2011 

a 2014 (UFU – ESEBA).  

As aulas foram ministradas na sala de informática da ESEBA – 

escola de atuação básica da UFU / Material utilizado: Itinerários 

Românicos, além de jogos e músicas / Na UFU, ainda não há um 

curso voltado para a formação de professores, mas já existe um 

agendamento com o atual Secretário de Educação para que lhe 

seja apresentada uma proposta de formação docente destinada 

aos professores da rede municipal 

Minicurso de IC durante a Semana 

do Curso de Letras – 2016, UFU 

Já foi encaminhada ao setor responsável (Colegiado do curso de 

Letras) da UFU uma solicitação para implementar a disciplina 

Intercompreensão de Línguas Românicas na grade curricular do 

curso de Letras. 

Inclusão da IC nas aulas de língua 

Francesa - UFU 

Letras, nos cursos de Relações Internacionais e no curso de 

Filosofia da UFU 

Proposta de um curso de IC no 

Mestrado Profissional em Letras 

– UFU, 2016 

Proposta feita à Coordenadora do Mestrado Profissional em 

Letras (UFU). Os alunos do mestrado são professores de 

português de escolas públicas - MG.  

Formação – curso (2006): “A 

intercompreensão para o trabalho 

comum a distância” – parceria 

entre a UFCG e a UFPB  

O curso foi ministrado pelo professor Chavagne (cujo trabalho 

acadêmico é desenvolvido em Portugal). Nessa ocasião, foi 

apresentado ao público inscrito no curso o funcionamento da 

plataforma Galanet. 

Cursos esporádicos de extensão 

(UFCG) 

Com o propósito de construir bases para o desenvolvimento de 

pesquisas no contexto paraibano 

Fonte – Quadro elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 
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Gráfico 5 – Principais ações empreendidas em prol da IC no contexto nacional 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora desta pesquisa 

Dando continuidade ao processo de análise, inicialmente, como observamos por 

meio dos temas-eixo (quadro 6), a prática da IC se direciona ao ensino de LE, tomando 

por base a família românica. Posteriormente, adentra (ou retoma) a área da educação, 

encaminhando-se para a formação docente. 

 Para Muñoz e Burgos (2013), se queremos conhecer os costumes de outra pessoa, 

devemos encontrar uma maneira de nos aproximar dela. Com esse fim, também é preciso 

nos reposicionar em relação à cultura do outro, ou seja, estarmos abertos a aprender com 

o diferente demonstra a vontade de intercompreender. O prefixo “inter” marca uma 

relação entre línguas, pessoas e culturas (MUÑOZ; BURGOS, 2013); intercompreender 

pressupõe esforço e interesse pelo outro. Assim sendo, é compreensível que os primeiros 

estudos se voltem para o ensino-aprendizagem de LE e que esses estudos continuem 

sendo relevantes no processo. 

 Com o tempo, a IC, inserida na didática do plurilinguismo, além de despertar o 

interesse pelo ensino-aprendizagem de LE, adentra a esfera educacional. Se, antes, o 

espaço acadêmico se destacava como contexto gerador da diversidade linguística, pouco 

a pouco, percebe-se a importância de a IC chegar às escolas como uma ferramenta 

propiciadora de mudanças nas salas de aula. Nessa perspectiva, é necessário formar 

professores intercompreendedores, o que também implica transformar o aprendiz em ator 

social, aquele que constrói o conhecimento através de situações reais por meio de 

interações sociais (MUÑOZ; BURGOS, 2013). 

 Conforme defendem Caddéo e Jamet (2013), o plurilinguismo é uma realidade ao 

mesmo tempo histórica e contemporânea. Ademais, o monolinguismo tende a induzir 

Pesquisa

Implementação de disciplina

Curso e minicurso

Evento

Projeto
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perdas culturais significativas para a história da humanidade. Babel não representa uma 

maldição. O pluralismo linguístico-cultural encoraja o conhecimento do outro e nos 

permite ter mais consciência da própria identidade. Toda mudança a ser implantada nas 

práticas sociais e educativas é lenta devido a uma força inercial inerente às instituições e 

às mentalidades (CADDÉO; JAMET, 2013).  

É provável que essa constatação se aplique ao fato de, nas universidades 

observadas (USP, UNICAMP, UNILA, UFPR, UFU e UFCG), cursos e minicursos serem 

mais frequentes do que projetos e eventos, ações que demandam mais tempo de 

organização, abrangem um público maior e, consequentemente, expõem mais o grupo ou 

indivíduo protagonista da ação. As pesquisas também requerem um lapso temporal mais 

longo, além de aprofundamento e dedicação.  

Mesmo em processo de ascensão, as práticas acadêmicas e pedagógicas já 

desenvolvem reflexões acerca da prática da IC inscrita na dimensão plurilíngue, o que 

didatiza a abordagem intercompreensiva e legitima progressivamente a demanda por 

cursos de formação docente. Em todas as instituições acadêmicas observadas, é notória a 

relevância dada à efetivação de uma disciplina de IC nos currículos dos cursos de 

graduação. Além de fortalecer o pluralismo, esse componente curricular permite aos 

futuros licenciados conhecer a IC não apenas como uma abordagem metodológica, mas 

também como uma forma de se relacionar com o outro.  

Antes de procedermos à parte II da discussão, lembramos que as instituições 

acadêmicas citadas nesta investigação correspondem às instituições públicas federais 

onde se desenvolvem trabalhos a partir da IC cujas repercussões nos foi possível 

descrever. O contingente é pequeno se compararmos este estudo a outras pesquisas 

desenvolvidas no âmbito da LA, mas isso se deve ao processo gradativo de extensão do 

objeto (IC), o que torna esta investigação tão pioneira quanto complexa.  

 Ressaltamos ainda que, ao longo do processo de conclusão deste estudo, algumas 

ações deixaram de ser detalhadas em função dos prazos pré-estabelecidos para o 

fechamento desta pesquisa. Dessa forma, apesar de termos contatado outros 

pesquisadores, devido a afastamento para estudo fora do Brasil ou a atribuições laborais 

inadiáveis, não foi possível a todos eles atender às últimas solicitações feitas. Não 

poderíamos, entretanto, deixar de valorizar algumas dessas ações ao menos por meio de 

citação.  
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Entre elas, destacamos o desenvolvimento de trabalhos em prol da IC na UNB51; 

a expansão de atividades, tanto novas quanto em curso há algum tempo, realizadas na 

UNILA52 como também na UFPR53. No que diz respeito à UNILA, após várias tentativas, 

iniciadas no ano de 2012, somente em 2016 foi introduzida a disciplina optativa de 

Intercompreensão54 para o curso de Letras – português e espanhol. Neste ano de 2017, os 

registros constatam a inscrição de estudantes da UNILA provenientes dos cursos de 

Relações Internacionais, Economia e Medicina. 

Entre as ações mais recentes na UFPR, está a implementação de disciplinas tanto 

na graduação quanto na pós-graduação. Para os graduandos, é oferecida pela primeira 

vez, neste ano de 2017, a disciplina Tipologia das Línguas Românicas (HE1094), aberta 

aos alunos de todas as habilitações. Esse componente curricular objetiva apresentar as 

principais caraterísticas das línguas românicas e desenvolver, junto aos alunos, estratégias 

para reconhecimento das particularidades das línguas estudadas.  

No tocante aos pós-graduandos, recentemente, no final de 2016, foi-lhes oferecida 

a disciplina Tópicos Avançados em Linguística Aplicada (HL725), por meio da qual 

foram aprofundados aspectos relativos à IC, tais como: IC no grupo do galego-português; 

IC entre o inglês e as línguas românicas. No segundo semestre de 2017, será ofertada pela 

primeira vez a disciplina Letramentos e ensino/aprendizagem de línguas (HL719), cujo 

foco será o ensino-aprendizagem da IC em diálogo com as práticas de letramento55.  

Ainda na UFPR, estão em curso o desenvolvimento de um projeto de pesquisa em 

IC: Interfaces entre a IC em línguas românicas e a gramática comparada, além de novas 

pesquisas e cursos de extensão. Por fim, no sudeste brasileiro, ainda que de forma 

resumida, descrevemos um projeto, já em andamento nas Minas Gerais (UFMG)56, 

proveniente da parceria entre a Secretaria de Educação do Estado e a Embaixada da 

França.  

Trata-se de uma pesquisa-ação estruturada a partir da formação de professores da 

Educação Básica do estado mineiro. Tal formação se baseia nas abordagens plurais e, 

mais particularmente, na IC. O amplo projeto visa promover nas escolas um despertar 

para as línguas. Essa conscientização linguística perpassa as línguas românicas e, se 

                                                           
51 Sob a coordenação da professora Claudine Marie Jeanne Franchon Cabrera. 
52 Sob a coordenação da professora Ângela Maria Erazo Muñoz. 
53 Sob a coordenação do professor Francisco Javier Calvo del Olmo e da professora Karine Marielly 

Rocha da Cunha. 
54 A disciplina é ministrada pelas professoras Ângela Maria Erazo Muñoz e Valdilena Rammé. Ambas 

contam com o apoio de material produzido na UFPR, resultado de ações empreendidas pelos professores 

Francisco Javier Calvo del Olmo e Karine Marielly Rocha da Cunha. 
55 Todas essas disciplinas são ministradas pelo professor Francisco Javier Calvo del Olmo (UFPR). 
56 Sob a coordenação de Christian Degache. 
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possível, também abrangerá as línguas indígenas. Dessa forma, o aprendiz pode tirar 

proveito tanto da capacidade de refletir metalinguisticamente sobre a língua materna 

quanto da capacidade de aprender línguas estrangeiras.  

A IC, pois, continua o seu percurso desbravador no meio acadêmico e prossegue 

na direção das escolas brasileiras, o que reforça a inter-relação da abordagem com a 

educação. Passemos, então, ao segundo grupo de sujeitos, bem como às ações 

empreendidas no RN.  

  

4.2 Discutindo os dados coletados – parte II 

 

A discussão dos dados coletados por meio desse grupo se divide em três momentos: 

Questionários (4.2.1), Entrevistas (4.2.2) e Ações empreendidas (4.2.3). 

 

4.2.1 Questionários 

 

Em busca de informações locais para traçar um panorama sintético das ações 

desenvolvidas no RN em prol da IC, tomamos por referência o I Colóquio de 

Intercompreensão, realizado em Natal, no ano de 2013 e o componente curricular 

Intercompreensão de Línguas Românicas (LEM3033 / 60h).  

Os dados coletados a partir do questionário proposto57 compreende os sujeitos 

pertencentes ao grupo II. Como objetivamos levantar as ações já realizadas em prol da 

IC, compreendemos que, antes de elencar os projetos, eventos, pesquisas, seria importante 

considerar uma amostra proveniente das duas principais ações em prol da IC no contexto 

norte-rio-grandense.  

Inicialmente, nas fases de pré-análise e de exploração do material (BARDIN, 

1979), selecionamos as respostas dadas ao questionário com base em temas-eixos e ideias 

correlacionadas. Na terceira e última fase – o tratamento dos resultados obtidos –, 

discutimos as considerações feitas pelos sujeitos. Optamos por fazer aos sujeitos 

participantes do Colóquio duas perguntas. Dos seis sujeitos para os quais fizemos a 

primeira pergunta, apenas um respondeu afirmativamente quanto a ter tido a oportunidade 

de trabalhar com a IC após o I Colóquio. No tocante à segunda pergunta, visualizemos o 

quadro seguinte: 

 

                                                           
57 Ver Apêndice B. 
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Quadro 10 – Participantes do I Colóquio de IC – respostas à segunda pergunta 

Pergunta 2: Em caso afirmativo: Como você desenvolveu esse trabalho? Compartilhe conosco, 

de forma sucinta, essa experiência (em que nível, instituição, contexto, disciplina, impressões 

gerais) 

Pergunta 2: Em caso negativo: Por quê? Gostaria de um reforço de formação? Compartilhe 

conosco suas impressões. Se preferir, envie-nos sugestões para que possamos ajudá-lo. 

 

S1 

“Não me senti pronto para trabalhar com a intercompreensão. Gostaria 

de APRENDER a utilizar idiomas vários, mas na proposta das românicas e 

ampliar o entendimento de meus estudantes de ensino médio, acelerando-os”.  

 

S2 

“Não. Não desenvolvi nenhuma atividade relacionada com o aprendizado 

adquirido naquele 1º colóquio. Estive desenvolvendo atividades em sala de aula 

com a turma que eu estive responsável nos dois últimos anos”. 

 

S3 

“Trabalhei sim, mas informalmente. Pois não sou professor universitário. E foi 

através de um diário eletrônico. Tive grandes alegrias e surpresas, mas, também, 

muitos desencantamentos e desprazeres que me fizeram aprender muito”.  

 

S4 

“Não tive oportunidade de me aprofundar no assunto porque atuo em outra área, 

não domino outros idiomas, exceto a língua portuguesa, e não senti necessidade de 

criar um projeto na área. Gostaria de maior esclarecimento sobre como poderia 

trabalhar a intercompreensão nas minhas aulas”. 

Fonte – Quadro elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

As respostas dos sujeitos foram transcritas quase que integralmente, exceto por 

pouquíssimos cortes feitos para que fosse preservado o anonimato. Trata-se de cortes, tais 

como: lugar de trabalho, referências nominais a terceiros cujo nome seria reconhecido ou 

marcas de gênero. Em se tratando do tamanho da amostragem, esses indícios acabariam 

por revelar mais do que deveriam, daí por que preferimos suprimi-los.   

No que diz respeito à primeira pergunta, um sujeito respondeu afirmativamente 

enquanto os demais (cinco no total) deram resposta negativa. Atribuímos à maioria de 

respostas negativas a presença da “força de inércia inerente às instituições e às 

mentalidades” (CADDÉO; JAMET, 2013, p. 17558). Para as autoras, sobre toda mudança 

no âmbito das práticas sociais e educacionais incide essa força inercial, consequência de 

uma resistência natural ao novo.  

No que concerne à segunda pergunta, quatro sujeitos (de um total de seis) 

explicitaram uma resposta às questões propostas. Dois sujeitos optaram por não 

responder. O quadro seguinte apresenta a análise dessas respostas sob dois temas-eixos, 

acompanhados de suas respectivas ideias correlacionadas. 

 

 

 

 

 

                                                           
58  « à cause d’une force d’inertie inhérente aux institutions et aux mentalités », tradução nossa. 
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Quadro 11 – Participantes do I Colóquio – respostas à segunda pergunta e categorizadas 

em temas-eixos (Grupo II) 

Temas-eixos Ideias correlacionadas 

Experiência com a IC Trabalho informal – diário eletrônico 

Alegrias e surpresas 

Desencantamentos e desprazeres 

Aprendizagem  

Impressões acerca da IC Falta de aprofundamento sobre o tema (S1, S2, S3) 

Crença de que trabalhar com a IC pressupõe estudar 

sistematicamente vários idiomas (S1, S4) 

Visão de que a IC se relaciona apenas ao ensino de LE (S4) 

Fonte – Quadro elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

 

Gráfico 6 – Participantes do I Colóquio de IC – impressões  (Grupo II) 

 

Fonte – Gráfico elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

 

Os dados sinalizam a necessidade de aprofundamento sobre o tema: “Gostaria de 

maior esclarecimento sobre como poderia trabalhar a intercompreensão nas minhas aulas”, o que 

é compreensível em se tratando de uma teoria sistematizada na década de 1990 e 

efetivamente apresentada ao meio acadêmico brasileiro nos anos 2000. Além disso, 

percebemos a preocupação de alguns sujeitos com o fato de não haverem estudado prévia 

e sistematicamente várias línguas estrangeiras: “Não tive oportunidade de me aprofundar 

no assunto porque atuo em outra área, não domino outros idiomas, exceto a língua 

portuguesa”. 

  Como aponta Martins (2010), a IC é uma possibilidade de combater o 

monolinguismo. No Brasil, a aprendizagem de LE ainda é muito associada a certo status 

social, uma vez que as mensalidades em escolas especializadas em ensino-aprendizagem 

de idiomas, em geral, custam caro. Nas escolas públicas, essa dificuldade só se agrava, 

devido ao público-alvo dessas instituições, em sua maioria, advir de classes inferiorizadas 

Falta de aprofundamento sobre o tema

Trabalho com a IC - estudo prévio de vários

idiomas

IC relacionada apenas ao ensino de LE

Impressões acerca da IC
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socioeconomicamente. Dessa forma, quando se cogita a necessidade de estudar LE, 

prioriza-se uma só, o que será agravado por meio da reforma educacional já implantada 

no EM brasileiro59. 

 Esse saber prévio em LE não é necessário em se tratando de IC. A sensibilização 

às diversas línguas a partir da aprendizagem com essas línguas, hoje, é de relevada 

importância nos contextos mundial, nacional e local. Um dos sujeitos explicitou a 

associação da IC somente ao ensino de LE: “Não me senti pronto para trabalhar com a 

intercompreensão. Gostaria de APRENDER a utilizar idiomas vários”.  

Essa relação com o ensino de LE é importante e não deve ser desconsiderada, já 

que fomenta a curiosidade pelas diversas línguas-culturas. Acreditamos, assim como 

Martins (2014), que a IC como proposta de mudança, sobretudo no contexto brasileiro, 

envolve mais do que aprender várias línguas, ou seja, agrega o aprender com as línguas 

com vistas a fortalecer as potencialidades do indivíduo. 

 Passemos aos alunos inscritos no componente curricular Intercompreensão de 

línguas românicas (LEM3033/60h), UFRN. Tal como procedemos com as respostas 

advindas dos participantes do I Colóquio de IC, retiramos palavras ou expressões que 

pudessem pôr em risco o anonimato. Estes sujeitos também estão representados pela 

inicial S e por um número que os posiciona numa ordem crescente, conforme podemos 

observar no quadro que segue: 

Quadro 12 – Alunos inscritos na disciplina de IC– respostas ao questionário (Grupo III) 

 

Pergunta 1: Você já ouviu falar em intercompreensão de línguas românicas? 

Pergunta 2: Como se deu esse contato?  

Alternativas: formação pedagógica, Colóquio, outros 

S1 “A vontade de fazer um curso em línguas estrangeiras me interessa demais. No 

entanto, não posso pagar e fazer online me deixa angustiado, pois não tenho o 

domínio das tecnologias necessárias. Achei ótimo o encontro do Cemure, mas sem 

avanços para mim, mas não perdi a esperança”. 

S2 “Sim, curso de formação proposto pelo CEMURE e curso proposto pela UFRN” 

(não especificado). “Gostei bastante da proposta. Cheguei a frequentar alguns 

momentos na UFRN, mas por motivos pessoais, fiquei impedido de concluir. 

Aconselho a qualquer profissional que trabalha com a Língua Estrangeira a 

participar de uma formação” 

Fonte – Quadro elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

 Sob a perspectiva de Minayo (2017), as relações entre os indivíduos ocorrem 

sempre de maneira interdependente, reunindo o pessoal e o social. Dessa forma, embora 

tenhamos abordado indivíduos diferentes, os depoimentos foram semelhantes. As 

respostas dadas nos sinalizam as mesmas percepções anteriores: falta aprofundamento 

                                                           
59 Para maiores informações, ver: portal.mec.gov.br. Medida provisória nº 746/2016 – arquivo pdf. 
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sobre o tema (“Achei ótimo o encontro do Cemure, mas sem avanços para mim”), persiste 

a associação entre a IC e o estudo prévio de vários idiomas (“A vontade de fazer um curso 

em línguas estrangeiras me interessa demais”). 

 Além disso, continua a crença de que a IC é uma abordagem atrelada apenas ao 

ensino-aprendizagem de LE (“No entanto, não posso pagar um curso de línguas 

estrangeiras e fazer online me deixa angustiado, pois não tenho o domínio das tecnologias 

necessárias”). Devido a essa similaridade, acreditamos que a discussão feita a partir dos 

participantes do I Colóquio englobando as mesmas questões analisadas, torna 

desnecessário repetir as observações feitas. 

 

4.2.2 Entrevistas 

 

Procedemos à discussão dos dados relativos às duas entrevistas. Ainda que, do 

ponto de vista quantitativo, elas possam parecer insuficientes e corram o risco 

interpretativo da generalização; do ponto de vista qualitativo, o material nos parece 

suficiente. Isso porque “ a força da nossa abordagem qualitativa está também em seu 

poder de mostrar a ambivalência da maioria das realidades sociais” (ALAMI; DESJEUX; 

GARABUAU-MOUSSAOUI, 2010, p. 25). 

Na pré-análise, (BARDIN, 1979), selecionamos fragmentos do discurso60 que 

pudessem revelar informações relevantes à discussão. Os sujeitos foram identificados 

pela letra E (entrevistado), seguida de um número. As barras indicam o limite entre blocos 

de afirmações enquanto as reticências entre os parênteses marcam cortes nessas 

proposições. Em seguida, partimos dos três temas gerados por meio da pergunta de 

partida, indicados pelo negrito e por uma numeração entre parênteses: (1), (2) e (3).  

Lembramos que tanto as respostas dadas aos questionários quanto aquelas 

advindas das entrevistas foram avaliadas a partir da análise de conteúdo (BARDIN, 

1979). Contudo, enquanto as entrevistas foram lidas sob o viés da análise temática – 

buscando núcleos de sentido, determinados por temas-eixos –, as entrevistas seguem a 

orientação da análise lógica – do arranjo do discurso, considerando-se as afirmações 

feitas.  

 

 

 

 

                                                           
60 Palavra em ato. 
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Quadro 13 – Excertos da entrevista realizada com o primeiro entrevistado 

Pergunta de partida: Como se deu seu primeiro contato com a intercompreensão?61 

(E1) 

(1) primeiro contato 

Conheci através do Colóquio / um professor passou aqui e deixou um convite / como é uma 

coisa que me interessa, porque, na verdade, assim, eu, meu sonho é fazer um doutorado, certo? 

/ então intercompreensão, intercomunicação é parecido / então eu fui lá, né / mas depois não 

me aprofundei mais (...) 

Eu acho que eu fui só um dia / eu não lembro / faz muito tempo já (...) 

Não, depois não participei de mais nada (...) 

(2) desenvolvimento de atividade 

Sim, aí, é, é, é, eu lembro que eu fiquei, assim, eu sempre gostei de, eu, sempre tive muita 

vontade de aprender línguas estrangeiras / só que, assim, eu, eu, a única língua que eu consegui 

desenvolver foi o espanhol / e um pouquinho do inglês, um pouquinho, nada de profundo (...) 

Então eu desenvolvi um trabalho que é assim que é / nós fizemos uma metalinguagem / que é, 

que foi um trabalho com os professores / a possibilidade de trabalhar várias linguagens em sala 

de aula / ao mesmo tempo, inclusive libras, em apenas um trabalho audiovisual / a gente incluiu 

a música, né, que é uma linguagem / a interpretação dessa música com imagem, né / que foi o 

clipe que nós fizemos com roteiro, com embasamento da linguagem da fotografia e a linguagem 

do vídeo / depois nós trabalhamos o quê? / a tradução dessa música, essa tradução do inglês pro 

português / e fizemos uma legenda em caracteres / e depois a gente fez a mesma tradução em 

libras (...) 

Aí entrou cinco linguagens num único trabalho de três minutos e meio (...) 

(3) projeções futuras 

Primeiro eu queria participar de uma oficina pra entender melhor o que é a intercompreensão / 

que no momento eu, assim, eu confundo com a intercomunicação (...) 

Na verdade, tudo que for pra somar no desenvolvimento desse trabalho em sala de aula é 

louvável, entendeu? (...) 

Eu tô me sentindo assim super leigo / porque eu não domino o assunto / só essas técnicas / mas 

eu me sentiria muito grato se eu pudesse ter uma introdução do assunto / e também desenvolver 

outros trabalhos pra melhorar o desenvolvimento do professor em sala de aula / se eu puder 

contribuir, eu agradeceria 

Fonte – Quadro elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

A maioria dos fragmentos sublinhados se encontra no tema (2) e aponta para 

rupturas. Ao observarmos a forma como o discurso se arranja, essas rupturas ocorrem 

sobretudo no início da fala, o que poderia sugerir um constrangimento inicial, pelo fato 

de o entrevistado ainda não se ter sentido à vontade. A entrevista, contudo, durou cerca 

de meia-hora, sendo assim, no momento em que E1 desenvolveu o tema (2), já se haviam 

passado mais de dez minutos, o que não mais configuraria as interrupções motivadas por 

constrangimento inicial.  

Ao que nos parece, quando E1 faz arranjos confusos (2) “que é, que foi” ou “que 

é assim que é”, isso coincide com momentos em que discorre sobre algo que lhe é 

desconhecido. No final do tema (2) quase não ocorrem as rupturas, ocasião em que o 

primeiro entrevistado relata um trabalho desenvolvido com a intercomunicação, sua área 

                                                           
61 A pergunta de partida foi acrescida de dois questionamentos: Como foi desenvolvida essa atividade? e 

Quais são suas pretensões futuras?. Optamos por não intervir muito na fala do entrevistado para que as 

declarações fossem espontâneas e não parecessem direcionadas, ou seja, induzidas. 
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de atuação desde 2007, quando começou a desenvolver atividades na instituição em que 

trabalha.  

A insistência em afirmar que não mais lembrava de detalhes sobre o I Colóquio 

ocorrido em 2013: (1) “Eu acho que eu fui só um dia / eu não lembro / faz muito tempo 

já” e a desenvoltura com que descreve as atividades desenvolvidas desde 2007, 

cronologicamente mais distantes em relação ao ano de 2013, também sugerem hesitação 

ou confusão. A nosso ver, essa incoerência se deveria mais à insegurança em relação à 

falta de intimidade com o assunto: “Eu tô me sentindo assim super leigo / porque eu não 

domino o assunto” do que ao nervosismo motivado pelas circunstâncias de produção do 

discurso.  

Nos temas (1) e (2), encontramos sequências de arranque, ou seja, sequências 

marcadas por recorrências ou repetições (BARDIN, 1979). São recorrentes os elementos: 

“é”, “assim”, “eu”, “aí”, que, no contexto, ocorrem sobretudo em momentos de tentativas 

de explicação. Algumas repetições também são significativas, tais como: (1) “então”, (2) 

“um pouquinho”, (2) e (3) variações do termo “desenvolver”, que apontam para 

justificativas que dão ênfase, por exemplo, a posição do entrevistado diante do segundo 

tema: desenvolvimento de atividades. Tudo leva a crer que o conhecimento “nada de 

profundo” em línguas teria desmotivado E1 a desenvolver atividades a partir da IC.  

Não é à toa que exatamente o termo “desenvolvimento” se repita ao longo da 

entrevista: (2) “desenvolver”, desenvolvi” (3) “desenvolver”, “desenvolvimento”. Essa 

reiteração funcionaria quase como uma denegação, quando o entrevistado, ao duvidar de 

suas próprias afirmações tenta se autoconvencer e a repete a fim de convencer o outro 

(BARDIN, 1979). Ressaltamos que essas denegações são frequentes nos nossos 

discursos, não temos a intenção, com essas suposições, de desmerecer o discurso alheio, 

mas tão somente apontar nele um arranjo, muitas vezes, inconsciente, que pode revelar 

insegurança, constrangimento, nervosismo, ou seja, reações passíveis de estar presentes 

em quaisquer de nossas falas, nas mais diversas situações de uso. 

Em suma, as marcas de ruptura, de denegação ou de arranjos confusos apontam-

nos uma fala estruturada na insegurança. Tal como ocorreu com as respostas dadas ao 

questionário, confirmamos e reforçamos por meio da entrevista que o sujeito solicita 

aprofundamento sobre o tema. No caso deste primeiro entrevistado, observamos a 

utilização da palavra “leigo” como ênfase do desconhecimento acerca do tema IC. 

Levando em conta o fato de a didática do plurilinguismo ser uma didática baseada em 

transferências e de essas transferências implicarem a construção de inferências 
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(MEISSNER, 2008), é possível afirmar que a insegurança pode constituir um obstáculo 

inicial à prática intercompreensiva. 

Para que esses obstáculos sejam ultrapassados, as formações docentes precisam 

considerar o vai-e-vem permanente entre as realidades locais e os aportes teóricos. Tão 

importante quanto refletir sobre as teorias é observar a realidade local para que as 

estratégias propostas possam favorecer a aproximação do aprendiz com um repertório de 

línguas-culturas (DEGACHE, 2006). Sob esse olhar, refletir sobre as causas da 

insegurança do professor pode contribuir para que o medo seja educado e gere coragem, 

conforme ressalta o teórico Freire (2011) ao defender a pedagogia da autonomia. 

Passemos, então, às falas do segundo sujeito, também caracterizado pela inicial 

maiúscula E, seguida de um número. Lembramos que este segundo entrevistado, ao saber 

que desenvolvíamos uma pesquisa sobre a IC, procurou-nos e ofereceu-se para relatar sua 

experiência. Assim como fizemos com a primeira transcrição, na fase de pré-análise 

(BARDIN, 1979), dividimos o texto a partir dos três temas gerados da mesma pergunta 

de partida, com o mesmo propósito de selecionar informações relevantes para a discussão.  

As barras continuam a indicar o limite das declarações e, dentro dos parênteses, 

permanecem as reticências a marcar cortes nessas proposições. Para os momentos de 

exploração do material e tratamento dos resultados obtidos, respectivamente, a segunda 

e a terceira fase da análise, levamos em conta a organização do discurso. As falas do 

segundo entrevistado se organizaram por meio do que Bardin (1979) denomina raciocínio 

sucessivo, ou seja, aquele cujo arranjo se dá por afirmação, problematização, reafirmação.  

Quadro 15 – Excertos da entrevista realizada com o segundo entrevistado 

Pergunta de partida: Como se deu seu primeiro contato com a intercompreensão?62 

E2 

(1) O que já foi desenvolvido 

Paguei a disciplina Intercompreensão de Línguas Românicas na UFRN (...) 

Eu comecei utilizando com curso de extensão / mas antes fiz uma pequena aplicação em sala 

de aula do Ensino Médio / com algumas discussões, trazendo vídeos, depois textos nas diversas 

línguas românicas (...) 

Depois disso, eu utilizei realmente num curso de Extensão de intercompreensão de línguas 

românicas / pra ver como seria esse contato, essa prática (...) 

Construir uma aula de intercompreensão seria construir material, plano de aula / numa aula de 

intercompreensão, né, que material utilizar? / textos autênticos? / qual texto seria mais 

importante? (...) 

A partir daí, tinha alguns trabalhos falando dessa questão de sala de aula / mas muito voltado 

pra criança / mas não pra curso de Extensão, com faixa etária diferenciada e com nenhum aluno 

estrangeiro / aí eu criei o material / algumas aulas sim /outras eu peguei do material de língua 

estrangeira e tentei transformar / digamos assim / que os alunos iam me perguntando (...) 

                                                           
62 A pergunta de partida foi acrescida de três questionamentos: O que já foi desenvolvido?, Como você 

avalia esse curso? E Quais as suas pretensões futuras?. Optamos por não intervir muito na fala do 

entrevistado para que as declarações fossem espontâneas e não parecessem direcionadas, ou seja, induzidas. 
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(2) Aprendizado e reflexões 

Se fosse abrir um curso novamente eu trabalharia pelos menos com três línguas / mais do que 

isso é muita coisa / eles mesmos ficam um pouco ansiosos demais (...) 

O objetivo foi deles conhecerem essas línguas, / de ter um primeiro contato / não de sair falando 

não / não seria um curso de língua, né, como a maioria que entra no curso acha (...) 

Difícil dizer exatamente qual é o papel do professor (silêncio) / é o papel de incentivar o aluno 

a conhecer outras línguas, culturas / que ele vá atrás do conhecimento / e não que ele fique 

esperando o tempo todo que o professor diga o que tem que fazer por exemplo (...) 

Comecei participando de uma formação on-line que teve / mas deixei por causa do tempo (..) 

Todos os professores me perguntavam o que era intercompreensão / inclusive teve professores 

participando do curso de Extensão / teve dois professores, né, um de matemática e outro de 

artes / né, dentro do curso / o que foi bastante rico a presença deles / porque eles tinham 

experiência de viagem fora / de certos momentos que eles tinham passado (...)  

E aí eles ficam sem voltar / faltando muito / ou tinha aluno que deixava porque tinha que 

trabalhar(...) 

Eles sempre vêm porque querem falar as língua, querem falar as cinco língua (...) 

No final do curso, eu fiquei um pouco triste / porque não tava a quantidade que tava 

frequentando / a gente abre 30 vagas / mas não foram os 30/ foram uns 23/ dos 23, 

permaneceram uns 10, 12 / e aí no finalzinho a gente teve 6 alunos apenas concluindo o curso 

(...) 

Mas todos que desistiram perguntaram “não vai abrir novamente?” / então gostaram do curso 

(...) 

E aqueles que terminaram, todos fazem hoje cursos de línguas (...) 

(3) Projetos futuros 

Eu quero me preparar mais / com leitura / sentar e realmente planejar um plano de curso / 

precisa um pouco mais de tempo pra se pensar como inserir (...) 

Desde que trouxesse experiência de pessoas trabalhando com intercompreensão, com 

adolescentes e adultos, né / trazer experiência de modelos que a gente possa compartilhar um 

pouco dessa experiência (...) 

Lógico que só na prática a gente vai saber (...) 

É muito difícil você planejar uma aula de várias línguas / se você não tem domínio dela / mas 

aí você vai trabalhar como? / é isso que foi meu maior desafio no curso de Extensão / porque 

era um tempo de pesquisa que eu tinha que ter grande (...) 

Fonte – Quadro elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

Para que o processo analítico contemplasse a clareza que lhe é exigida, dividimos 

a análise em três partes, correspondentes a cada um dos temas gerados, especificados, 

conforme já indicado, pelo negrito e por numeração entre parênteses. Em (1), podemos 

perceber marcas gramaticais de ordem temporal: “Eu comecei”, “antes”, “depois”, 

“depois disso”, “a partir daí”, que ajudam a organizar o discurso do entrevistado através 

de sequências narrativas e descritivas: “fiz uma pequena aplicação em sala de aula do 

Ensino Médio / com algumas discussões, trazendo vídeos”, como também sequências 

explicativas: “Construir uma aula de intercompreensão seria construir material, plano de 

aula”.  

Essas marcas utilizadas nos apontam, entre outras deduções, para o fato de a nossa 

presença, como um terceiro, ter influenciado as condições de produção. Ainda que o 

entrevistado, como todos nós, exprima ambivalências, conflitos de base, incoerência do 

inconsciente; em nossa presença, a fala respeitou a exigência da lógica socializada 

(BARDIN, 1979). O sujeito afirma ter começado com um curso de Extensão, “mas antes” 



91 
 

testou a proposta em sala de aula para somente “depois disso” ter utilizado “realmente” a 

IC no projeto do curso de Extensão, “pra ver como seria esse contato”.  

Houve também preocupação com o material: “textos autênticos? ”, com o 

conhecimento sobre o assunto e o com o público-alvo: “tinha alguns trabalhos falando 

dessa questão de sala de aula / mas muito voltado pra criança / mas não pra curso de 

Extensão”. Todo o processo culminou na necessidade de produzir: “aí eu criei o material”. 

A passagem entre narração e explicação é a mais frequente e caracterizaria um discurso 

organizado, ao longo do qual o sujeito se preocupa com os possíveis julgamentos do 

terceiro, cuja presença lhe faz refletir sobre o que vai dizer. 

Em (2), as etapas descritas em relação ao primeiro tema gerado vão 

gradativamente assumindo um tom predominantemente reflexivo: “Se fosse abrir um 

curso novamente eu trabalharia pelos menos com três línguas”, “não seria um curso de 

língua, né, como a maioria que entra no curso acha”, “Difícil dizer exatamente qual é o 

papel do professor”. Por outro lado, percebemos arranjos que se voltam para a 

necessidade de justificar o comportamento pessoal (BARDIN, 1979), tais como: “Mas 

todos que desistiram perguntaram ‘não vai abrir novamente?’ / então gostaram do curso”, 

“E aqueles que terminaram, todos fazem hoje cursos de línguas”. 

A falta de tempo foi um problema apontado como obstáculo tanto para o aluno: 

“E aí eles ficam sem voltar / faltando muito / ou tinha aluno que deixava porque tinha que 

trabalhar” quanto para o próprio sujeito: “Comecei participando de uma formação on-line 

que teve / mas deixei por causa do tempo”. Nessa mesma perspectiva das dificuldades, 

identificamos a oposição entre o objetivo geral do aluno e o objetivo geral do professor: 

“Eles sempre vêm porque querem falar as língua, querem falar as cinco língua” e “O 

objetivo foi deles conhecerem essas línguas, / de ter um primeiro contato / não de sair 

falando não”. Parece claro ao sujeito que o trabalho com a IC não implica que professor 

e aluno tenham de dominar várias línguas estrangeiras, contudo o aluno estaria distante 

dessa suposta clareza.  

Uma última observação ao tema gerado (2) diz respeito aos colegas de profissão 

do entrevistado: “Todos os professores me perguntavam o que era intercompreensão / 

inclusive teve professores participando do curso de Extensão / teve dois professores, né, 

um de matemática e outro de artes / né, dentro do curso / o que foi bastante rico a presença 

deles / porque eles tinham experiência de viagem fora” (grifos nossos). Chama-nos a 

atenção certo entusiasmo sugerido pela ideia de totalização: “todos”, pela marca de 

inclusão: “inclusive”, pelas caracterizações positivas dentro do contexto: “bastante rico”, 

“experiência de viagem fora”.  
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Por fim, em (3), destacamos palavras ou expressões que apontam para metas 

realizáveis tanto no plano pessoal do entrevistado quanto no plano coletivo do seu 

entorno. Ao afirmar: “Eu quero me preparar mais”, as marcas gramaticais sugerem a 

necessidade de formação, associada, posteriormente, a certa cautela: “precisa um pouco 

mais de tempo pra se pensar como inserir” (grifos nossos). A recorrência da palavra 

“experiência”, bem como a escolha por vocábulos, tais como: “compartilhar”, “prática”, 

“planejar”, “desafio”, “pesquisa” traçam implicitamente um perfil de investigador, o que 

nos encaminha, a partir de inferências, para reforçar um discurso construído por meio de 

afirmações, problematizações e reafirmações. Todas elas associando IC e necessidade de 

formação. 

A organização do discurso, marcada pela lógica socializada, pelas sequências 

textuais, pela passagem entre narração e explicação, apontam para um professor menos 

inseguro, mais reflexivo, contudo ainda marcado pela necessidade de, sozinho, 

responsabilizar-se pela aprendizagem do aluno. Essa característica fica ressaltada quando 

observamos o desencontro entre o objetivo do aluno e objetivo do professor em relação 

ao curso de Extensão. Enquanto o aluno esperava falar várias línguas, o professor tinha 

por propósito favorecer um primeiro contato com as línguas românicas.  

O professor, muitas vezes, está tão convicto da responsabilidade unilateral pela 

aprendizagem que, inconscientemente, pressupõe que o objetivo por ele pretendido será 

assimilado pelo aluno naturalmente. Para Nóvoa (2009), a formação de professores deve 

estar marcada por um princípio de responsabilidade social. Como a história da educação 

brasileira é a história da educação do colonizador, vivenciamos até hoje uma pedagogia 

do conflito (GADOTTI, 2013).  

Em outras palavras, o professor tem dificuldade de assumir um papel 

eminentemente crítico. Daí por que fica difícil libertar-se do papel de subordinado. Por 

mais que pareça contraditório, o professor que exerce o papel de detentor do 

conhecimento não tem autonomia, porque é dependente da aprovação do aluno. Por essa 

razão, defendemos que 

 
educando e educador, embora subordinados à prática “bancária”, 

precisam manter vivo o gosto da rebeldia que, aguçando a curiosidade e 

estimulando a capacidade de arriscarem-se, de aventurarem-se, de certa 

forma, ficam “imunizados” contra o poder apassivador do “bancarismo” 

(FREIRE, 2011, p. 30).  

 

Dois outros pontos marcantes na fala do segundo entrevistado são a importância 

de trabalhar com outros profissionais e a associação entre prática intercompreensiva e 
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necessidade de formação. Nas palavras de Nóvoa (2009), a formação de professores deve 

valorizar o trabalho em equipe e o exercício coletivo da profissão. Para ele, é necessário 

perpassar diferentes áreas do conhecimento. Também a didática da IC está fundamentada 

em trabalho colaborativo por meio do qual o docente seja motivado a refletir sobre as 

práticas educativas que circulam nos diferentes contextos. Dessa forma, são estimulados 

a trabalhar em redes nacionais e internacionais (ANDRADE; MARTINS; PINHO, 2011). 

Conforme observamos ao longo da discussão, os dois sujeitos sinalizam, à sua 

maneira, a necessidade de formação continuada. As falas do segundo entrevistado 

sugerem ainda a necessidade de acompanhamento. O segundo sujeito explicita com mais 

clareza os pontos discutidos até porque vivenciou uma experiência a partir da IC tanto 

como aprendiz quanto como professor.  

A representação desses dois papéis sociais facilitou a reflexão sobre a própria 

prática docente. Há uma preocupação explícita com o material a ser utilizado, com o plano 

de aula, com o referencial teórico que fundamentará a prática em sala de aula, com o 

envolvimento de professores advindos de outras áreas e sobretudo com o estabelecimento 

de metas realizáveis para futuras ações. 

Apresentamos a seguir as ações já empreendidas no contexto norte-rio-grandense, 

a fim de que possamos, a seguir, focalizar o cenário potiguar. Tais ações são efeitos dos 

primeiros investimentos acadêmicos realizados pela UFRN e da parceria da universidade 

com a SME, que apoia as iniciativas concernentes à abordagem intercompreensiva como 

ferramenta para estabelecer mudanças nas salas de aula das escolas municipais de Natal. 

 

4.2.3 Ações empreendidas 

 

Assim como procedemos anteriormente, incorporamos aos dados provenientes dos 

questionários e das entrevistas, quadros-síntese das principais ações empreendidas em 

prol da IC no RN. Consideramos os relatos orais dos próprios profissionais envolvidos 

nessas ações, em sua maioria, já registradas em sítios da internet. Lembremo-nos de que, 

o polo nordestino matricial dos estudos em IC é o RN, então os projetos, eventos e 

pesquisas aqui desenvolvidos, além de pioneiros na região, são desbravadores, porque 

lançam as bases para futuros trabalhos.  
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Quadro 15 – Principais ações empreendidas em prol da IC no RN - disciplinas 

Ação empreendida Informações complementares 

Inserção do componente 

curricular Intercompreensão de 

Línguas Românicas (LEM3033) 

como disciplina optativa do 

curso de Letras – UFRN/ 2010 

A UFRN é pioneira na inserção dessa disciplina no 

currículo acadêmico (desde 21/06/ 2010) / Ementa: 

Sensibilização à IC, conscientização das vantagens do 

contato com a diversidade linguística e cultural, para o 

aumento da flexibilidade cognitiva, aquisição de novos 

conhecimentos e competências63 

Inserção da disciplina 

Plurilinguismo e 

Interculturalidade no Instituto 

Ágora – Centro de Línguas da 

(UFRN – 2011 a 2014)  

 

O Instituto Ágora propõe a continuidade das ações de 

extensão; entre elas, os cursos de línguas estrangeiras 

voltados inicialmente para o público interno da UFRN. As 

aulas são ministradas por graduandos que atuam como 

estagiários, orientados por professores do DLLEM. Esses 

professores acompanham os estagiários, assim como 

supervisionam a elaboração e aplicação das avaliações 64  

Inclusão da disciplina de IC na 

grade curricular do Ensino 

Básico, ainda que em caráter 

experimental (SME – 2011)  

Para a realização da primeira pesquisa voltada à IC, na 

UFRN, em nível de doutorado, foi proposta a inserção da 

disciplina Intercompreensão de Línguas Românicas, por 

meio de um PPP apresentado à SME.  

Inserção da IC nas formações 

pedagógicas voltadas aos 

professores do município de 

Natal no CEMURE (SME) 

O CEMURE serve como centro de treinamento para 

professores e funcionários da Prefeitura Municipal do Natal 

e também tem salas de polo de apoio à UAB para o ensino 

a distância das instituições UFRN, IFRN e UFERSA, em 

convênio com a prefeitura65  

Indicação de um 

intercompreendedor para 

assumir a função de formador de 

professores do EF e da EJA na 

SME   

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, essa indicação 

permite a difusão da temática intercompreensiva por meio 

das formações docentes promovidas pelo CEMURE. 

Fonte – Quadro elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

Quadro 16 – Principais ações empreendidas em prol da IC no RN - pesquisas 

Ação empreendida Informações complementares 

Pesquisa: primeira tese de 

doutorado, voltada à 

temática 

intercompreensiva, 

defendida no RN, (UFRN 

– novembro de  2013) 

Título: “Didática do Plurilinguismo: efeitos da intercompreensão 

de Línguas Românicas na compreensão de textos escritos em 

português” 

Síntese do estudo: objetiva verificar 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)66. Na primeira etapa da pesquisa (março a junho de 2012), 

foi utilizado um Caderno de Atividades, publicado em 2011 pela 

editora da UFRN67. 

Pesquisa: IC e leitura 

literária (UFRN – 2015) 

Título: “A intercompreensão de línguas românicas: uma proposta 

para a leitura literária plurilíngue no Ensino Fundamental” 

Síntese do estudo: A pesquisa desenvolvida consistiu em 

investigar como os alunos do Ensino Fundamental (escola 

pública municipal) se comportam diante de uma proposta 

                                                           
63 Para maiores informações, ver: https://sigaa.ufrn.br/sigaa/link/public/curso/curriculo/91279818 
64 Para maiores informações, ver: https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/docente/extensao.jsf 
65 Para maiores informações, ver: https://kekanto.com.br/biz/cemure-centro-municipal-de-referencia-em-

educacao-aluizio-alves 
66 Para maiores informações, ver: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/16388 
67 S729i SOUZA, Rudson Gomes. Intercompreensão de Línguas Românicas: aprender com as línguas: 

caderno de atividades do estudante, 9º ano/Rudson Edson Gomes de Souza, Selma Alas Martins. Natal: 

Edição do autor, 2011. 23p. 
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plurilíngue, baseada na intercompreensão de línguas românicas, 

com textos literários em sala de aula. 68 

Pesquisa: IC e língua 

espanhola (UFRN – 2015) 

 

 

Título: “A intercompreensão em Línguas Românicas nas aulas de 

Espanhol: o que querem e o que podem essas línguas? ” 

Síntese do estudo: Este estudo qualitativo de cunho etnográfico69 

busca conhecer em que medida a aplicação de projetos 

diferenciados aumenta o interesse dos alunos pela língua 

estudada. Procura-se também, desenvolver a competência 

intercultural dos jovens e promover o respeito por culturas 

diferentes: argentina e brasileira70. 

Pesquisa: IC, Língua 

inglesa e EJA (UFRN – 

2016)   

Título: “A Intercompreensão de Línguas Românicas nas aulas de 

inglês: uma experiência inovadora nos cursos de Educação de 

Jovens e Adultos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte” 

Síntese do estudo: Esta pesquisa trata da IC como uma proposta 

para o ensino-aprendizagem da língua inglesa (LI) na Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) e tem por objetivo valorizar as 

potencialidades dos aprendizes como elemento facilitador e 

motivador da aprendizagem de línguas estrangeiras e do olhar 

sobre si71. As aulas foram referenciadas por material didático 

criado pelo professor-pesquisador, o que motivou a publicação 

em abril de 201772 

Pesquisa: IC e FOS (em 

andamento – previsão de 

defesa: 2018) - segunda 

tese de doutorado acerca 

da temática 

intercompreensiva na 

UFRN  

Síntese do estudo: Investigar a IC sob o prisma do FOS, um ramo 

da didática do FLE. Enquanto o FLE se volta para qualquer 

pessoa que se interesse por estudar a língua francesa, com 

objetivos generalizantes, a particularidade do FOS são os 

objetivos específicos cuja principal diferença é o público-alvo, 

que procura um curso de francês com propósitos profissionais ou 

acadêmicos específicos.  

Pesquisa: IC e formação 

docente (UFRN – em 

processo de conclusão - 

2017) 

Título: “Intercompreensão de línguas românicas: repercussões no 

campo da educação potiguar” 

Síntese do estudo: Esta pesquisa em nível de mestrado, de tipo 

exploratório, tem por objetivo geral, especificado anteriormente 

na introdução: identificar que projetos, eventos e pesquisas já 

foram realizados em prol da IC no cenário nacional e como estão 

sendo encaminhadas essas ações para que os resultados se 

multipliquem no âmbito da educação local 

Fonte – Quadro elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

Quadro 17 – Principais ações empreendidas em prol da IC no RN –  projetos e eventos 

Ação empreendida Informações complementares 

Projeto: Formação de 

formadores para a IC 

(UFRN – 2010) 

Título: A intercompreensão como novo paradigma da didática 

das línguas: Plataforma Galapro e a formação de formadores 

para a IC 

Esta plataforma73de formação on-line é concebida em torno de 

dois eixos: formação em didática da IC através de práticas de IC 

e constituição de comunidades virtuais plurilingues de ensino-

                                                           
68 Para maiores informações, ver: http://text-br.123dok.com/document/7q0p48vz-intercompreensao-de-

linguas-romanicas-uma-proposta-para-a-leitura-literaria-plurilingue-no-ensino-fundamental.html 
69 Para maiores informações, ver: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/20706 
70 A pesquisadora, em parceria com uma professora argentina, favoreceu um intercâmbio entre alunos 

brasileiros (estudantes da escola onde trabalhava e também desenvolvia a pesquisa) e alunos argentinos. 
71 Para maiores informações, ver: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/21965 
72 O48i OLIVEIRA, Janaína Michelle França de. Intercompreensão de Línguas Românicas e Língua 

Inglesa. Janaína Michelle França de Oliveira, Selma Alas Martins; ilustração de Jonatas França de Oliveira. 

Natal: IFRN, 2017, 80p.  
73 www.galapro.eu 

http://www.galapro.eu/
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aprendizagem colaborativo da IC. Línguas de comunicação: 

português, catalão, espanhol, francês, italiano e romeno74 

Projeto: Projeto de Ações 

Integradas “A 

intercompreensão de 

Línguas Românicas: 

aprendizagem sem 

fronteiras” (UFRN – 2011 a 

2014)  

A proposta desse projeto foi inserir a IC em salas de aula de 5º 

ano, em escolas municipais natalenses. Foi coordenado pela 

professora Selma Alas Martins e contou, inicialmente, com a 

participação de três bolsistas. Em 2012, abrangeu quatro 

escolas. Em 2013, seis escolas. No ano de 2014, reduziu-se a 

duas. Isso se deveu principalmente a ajustes orçamentários, o 

que implicou o corte de dois bolsistas 

Evento: I Colóquio 

Internacional de Línguas 

Românicas (UFRN – SME, 

2013) 

 

Título: “I Colóquio Internacional de Línguas Românicas: 

realizações, formação e projeções” 

Público alvo: professores da rede pública de educação básica 

(EF), alunos e professores da UFRN e demais instituições de 

ensino.  

Data: de 24 a 26 de abril de 2013  

Local: CEMURE- Centro Municipal de Referência Natal/RN75     

Evento:  II Colóquio 

Internacional de 

Intercompreensão entre 

Línguas Românicas: 

formação e práticas de 

inserção (UFRN/ SME –  

2016) 
 

Título: “II Colóquio Internacional de Intercompreensão entre 

Línguas Românicas: formação e práticas de inserção” 

Objetivos: fazer um balanço das ações realizadas em prol da IC, 

assim como propor dinâmicas de inserção. Apresentar, explorar 

e analisar esse potencial (IC) que pode colaborar para a melhoria 

da educação brasileira/Público-alvo: professores formadores, 

professores da educação básica, pesquisadores, alunos e 

interessados em aprender com as línguas em uma perspectiva 

plural Natal - 28 a 30 de setembro de 2016 – UFRN 

Idiomas: português, francês, espanhol e italiano 

Fonte – Quadro elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

Quadro 18 – Principais ações empreendidas em prol da IC no RN –  cursos e minicursos 

Ação empreendida Informações complementares 

Curso de Extensão: Jornada 

de IC (maio, 2011) 

Título: Jornada de intercompreensão de Natal: aprender com as 

línguas / 30 e 31 de maio de 2011 

Local: Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN / 

Prédio: CCHLA bloco I sala 1676 

Curso de Extensão – IC e 

Línguas românicas (IFRN, 

Campus São Gonçalo – 

2015) 

Título: Intercompreensão em línguas românicas 

Local: IFRN – campus São Gonçalo do Amarante 

Foi proposto o contato com documentos escritos e visuais a 

partir de cinco línguas românicas: italiano, espanhol, francês, 

romeno e catalão / Público-alvo: adolescentes (EM) 

Minicurso: IC e 

aprendizagem simultânea 

de várias línguas (IFRN – 

Campus Currais Novos - 

2015) 

Título: A aprendizagem simultânea de várias línguas... é 

possível? 

Local: IFRN – campus Currais Novos, durante a EXPOTEC 

Foi proposta aos participantes a pergunta-título do minicurso e 

uma segunda questão sobre a possibilidade de compreender 

outras línguas sem tê-las estudado. Também lhes foi solicitado 

como classificavam o conhecimento que tinham sobre as várias 

línguas. Em seguida, foram distribuídos perfis extraídos da 

plataforma Galanet para que fossem identificadas as línguas 

envolvidas. Ao final, cada participante teve a oportunidade de 

explorar o sítio Itinerários Românicos. 

                                                           
74 Para maiores informações, ver: http://cvc.instituto-camoes.pt/arquivo-2011-2012/formacao-de-

professores-na-e-para-a-intercompreensao-atraves-de-praticas-colaborativas-on-line-

75537.html#.WPEiD_nyvIU 
75 Para visualizar o programa: https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/docente/extensao.jsf 
76 Para visualizar o programa: https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/docente/extensao.jsf?siape=1149618 
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Curso: intercâmbio virtual 

(IFRN – Campus Nova 

Cruz, 2016) 

Título: O intercâmbio virtual com uma escola de Córdoba 

Local: IFRN – Nova Cruz - Esse curso foi uma ação 

empreendida após a defesa da dissertação “A intercompreensão 

em Línguas Românicas nas aulas de Espanhol: o que querem e 

o que podem essas línguas? ”. Os sujeitos da pesquisa provinham 

de uma escola privada. Este curso visa a adolescentes da escola 

pública (EM) 

Minicurso: Experiência 

com a IC (UFRN e SME – 

2016) 

Título: “Uma breve experiência com a Intercompreensão de 

línguas românicas” 

Dias 23, 30/08 e 13/09 – 2016 

Local: CEMURE 

Esta ação objetivou coletar dados para esta pesquisa, assim 

como promover mudanças por meio da IC no contexto da escola 

pública municipal natalense. A habilidade priorizada foi a 

compreensão escrita, a metodologia adotada foi a IC e o material 

que serviu de base foram atividades de leitura envolvendo três 

línguas românicas: francês, espanhol e italiano. 

Curso: IC e plataforma 

MIRIADI (UFRN – 2016) 

Título: “Prática da Intercompreensão com vistas a um projeto 

comum: Plataforma Plurilíngue MIRIADI”. 

Objetivo: divulgar o espaço de interação plurilíngue Plataforma 

MIRIADI - uma Rede de Intercompreensão a Distância. Os 

participantes integraram a sessão de formação "Pratique 

l'intercompréhension autour d'un projet commun"77 e 

interagiram em suas respectivas línguas maternas com 

estudantes e professores de universidades internacionais78 

Fonte – Quadro elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

Gráfico 7 – Principais ações empreendidas em prol da IC no RN 

 

Fonte – Gráfico elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

 

Assim como ocorreu no contexto nacional apresentado anteriormente, a IC 

adentra o espaço nordestino norte-rio-grandense por meio do ensino-aprendizagem de 

LE, em meio acadêmico. Presumimos que, inicialmente, o conhecimento da abordagem 

era mais acessível aos pesquisadores que desenvolvessem estudos a partir do ensino de 

LE. É compreensível, portanto, que a ação pioneira em solo brasileiro tenha sido a 

                                                           
77 Pratique a intercompreensão em torno de um projeto comum (tradução nossa). 
78 Para maiores informações, ver: https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/docente/extensao.jsf. 

Práticas de IC e ensino-aprendizagem de LE -

ambiente acadêmico

Práticas de IC e formação docente

Práticas de IC e Educação Básica

Ações empreendidas em prol da IC
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implementação de uma disciplina de IC no currículo do curso de Letras (UFRN). Como 

esse curso se volta à licenciatura, observamos que a divulgação da abordagem 

intercompreensiva no RN começa a expandir-se na direção do campo educacional. 

  As iniciativas empreendidas na UFRN, cujos investimentos são aplicados no 

desenvolvimento de projetos, eventos e pesquisas buscam naturalmente na Educação 

Básica um espaço para mudanças dificilmente concebidas sem a formação docente. Dessa 

forma, no RN, a IC vem-se desenvolvendo como um novo paradigma de ensino-

aprendizagem que toma como referência diferentes línguas-culturas, na perspectiva de 

integrar várias áreas do conhecimento. Comprovadamente, no RN, a IC se filia à 

educação, área por meio da qual se destacou desde a década de 1990 na Europa.  

Cabe lembrar que, em solo brasileiro, a educação é um privilégio concedido a 

poucos, uma realidade também estendida ao estado norte-rio-grandense e à cidade do 

Natal. Com a IC, o futuro das escolas públicas pode passar, como ressalta Nóvoa (2012) 

pela investigação entre áreas distintas. Longe de excluirmos a escola particular desse 

processo de mudança, mesmo porque, conforme Demo (2007), em ambas as esferas, 

pública e privada, dar aula e prova compõe o sistema educacional brasileiro, buscamos 

fazer prevalecer o princípio de que não há justiça social sem conhecimento extensivo a 

todos os segmentos da população (LIBÂNEO, 2012).  

Ao levar em conta as desvantagens socioeconômicas dos aprendizes excluídos de 

muitas práticas sociais, a começar pelo direito à educação pública de qualidade, os 

intercompreendedores podem contribuir para fazer prevalecer a justiça social. Os dados 

mostram a preocupação com essa realidade por meio da gradativa concretização de um 

paradigma de formação potencialmente transformador (ANDRADE, MARTINS e 

PINHO, 2011). A IC estimula a compreensão do outro e a sensibilização às diversas 

línguas-culturas. Sob esse olhar, o respeito se consolida como parte integrante do 

processo de socialização (MARQUES e MARTINS, 2010).  

Trata-se de uma nova prática de ensino-aprendizagem que recusa o individualismo 

e promove a regeneração do humanismo. Tomando por base esses parâmetros, os 

resultados provenientes desta discussão, situada no contexto do RN, conduzem-nos a uma 

ação que une a formação docente e a educação básica à prática intercompreensiva. No 

segundo semestre de 2016, propusemos um minicurso intitulado “Uma breve experiência 

com a Intercompreensão de línguas românicas” a profissionais da rede municipal 

natalense. Em mais uma parceria UFRN-SME, este curso objetivou coletar dados para 

esta pesquisa, assim como promover mudanças por meio da IC no contexto da escola 

pública local.  
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Essa experiência proporcionou aos sujeitos a representação de dois papéis: 

discente e docente, o que ampliou a visão de si mesmos na sala de aula. Ademais, o 

minicurso ofereceu formação e acompanhamento, demandas frequentes, apontadas 

através das respostas analisadas na parte II. A fim de descobrir como as ações 

empreendidas em prol da IC no RN estão sendo conduzidas para que o trabalho continue 

produzindo resultados, seguimos com os últimos dados produzidos. 

 

4.3 Discutindo os dados coletados – parte III 

 

A discussão dos dados segue uma divisão em dois momentos: Questionários inicial 

e final (4.3.1) e Relatos da experiência com a IC (4.3.2). 

 

4.3.1 Questionários inicial e final 

 

Compõe o grupo III profissionais da educação básica, provenientes da rede 

municipal de ensino (Natal/RN). A maioria era formada por professores de língua 

portuguesa (EF). Lembramos que a ação aqui registrada já resulta das observações feitas 

em relação ao grupo II e dos investimentos feitos tanto pela UFRN quanto pela SME. 

Tendo em vista os resultados, decidimos fazer um minicurso ao longo do qual houve 

acompanhamento das atividades propostas aos profissionais. Propusemos ao grupo dois 

questionários: inicial e final, assim como um momento para o relato das experiências 

vivenciadas com a IC.  

Permanecemos seguindo os passos analíticos indicados por Bardin (1979), a 

saber: pré-análise, categorização das respostas e discussão das respostas. Apresentamos 

a seguir as respostas dadas ao questionário inicial. Para melhor observarmos os dados, 

dividiremos as informações em duas categorias, referentes às duas partes já especificadas 

acerca da estrutura geral deste questionário (parte I: um breve perfil, por meio do qual 

objetivamos conhecer aspectos específicos do sujeito e parte II: Intercompreensão, 

destinada a informações acerca das expectativas do sujeito em relação à temática). 

Quando se fizer necessário, os sujeitos serão apresentados pela letra S, acompanhada de 

um número. Essa amostra totaliza 17 sujeitos.  

Ressaltamos que, como se tratava de um minicurso, havendo a necessidade de 

organizar uma listagem com os nomes dos participantes para posterior impressão de um 

certificado, foi necessário inserir na primeira parte do questionário inicial a solicitação do 

nome completo. Por razões já conhecidas acerca da necessidade de manter o anonimato 
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dos sujeitos de pesquisa, omitimos, pois, essa informação na seleção das informações 

obtidas. Dessa forma, a primeira resposta dada ao questionário inicial será 

desconsiderada. Observemos o quadro seguinte: 

Quadro 19 – Respostas ao questionário inicial – categoria perfil (Grupo III) 

Informação solicitada Resposta – Total da amostra: 17 sujeitos 

Faixa etária Entre 22 e 39 anos – 5 sujeitos 

Acima de 40 anos – 12 sujeitos 

Graduação acadêmica Letras Português – 12 sujeitos 

Outro – História e Comunicação Social (1 sujeito) 

Ciências Sociais (1 sujeito) 

Pedagogia (2 sujeitos) 

Geografia (1 sujeito) 

Local de trabalho Escola Municipal – 11 sujeitos  

SME – 6 sujeitos 

Cargo  Professor (atuando em sala de aula) – 9 sujeitos 

Outro – Assessor (7 sujeitos) 

Professor readaptado na biblioteca (1 sujeito) 

*Tempo de trabalho na instituição79 Menos de 3 anos – 4 sujeitos 

Entre 3 e 5 anos – 1 sujeito 

Acima de 5 anos – 12 sujeitos 

Disciplina ministrada Língua portuguesa – 9 sujeitos 

Nível de ensino Ensino Fundamental I – 1 sujeito 

Ensino Fundamental II – 8 sujeitos 

Média de alunos por sala 15 a 20 – 1 sujeito 

20 a 30 – 1 sujeito 

Mais de 30 – 7 sujeitos 

Frequência com que utiliza o livro 

didático  

Quase sempre, na maioria das aulas – 9 sujeitos 

Fonte – Quadro elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

 Tomando por base as informações dadas, podemos inferir que os profissionais 

participantes do minicurso já têm experiência em sala de aula (maioria, acima de 40 anos, 

com mais de cinco anos de trabalho na instituição). Além disso, os profissionais fogem 

ao padrão docente comumente associado à IC: o professor de LE (grupo composto 

majoritariamente por professores de língua portuguesa). Os sujeitos trabalham na esfera 

pública há mais de cinco anos e atuam no EF. Ademais, os professores utilizam o livro 

didático na maioria das aulas ministradas para mais de 30 alunos por turma. 

O contexto da escola pública municipal coloca esse professor diante de um aluno, 

em sua maioria, inferiorizado socioeconomicamente, além de os mais de cinco anos de 

trabalho na instituição demonstrar um conhecimento mais aprofundado da realidade da 

escola. Os mais de trinta alunos por sala apontam para possíveis dificuldades quanto à 

interação frequente com cada um dos aprendizes. Por fim, o apoio do livro didático sugere 

                                                           
79 A partir desse ponto, só os professores atuantes em sala de aula responderam à pergunta, conforme a 

solicitação explícita no próprio questionário. 
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que esse professor complementa o conhecimento produzido com o aprendiz, mas, 

provavelmente, não cria material didático para utilização em sala de aula. 

Em se tratando de IC, a falta de material adaptado à realidade desses professores 

pode ser um desafio para o profissional, contudo, inicialmente, poderia haver uma 

adaptação do material já existente. Também por essa razão, as formações docentes são 

imprescindíveis para a construção de um acervo de atividades a serem compartilhadas. 

Posteriormente, espera-se que, mais seguro, esse professor possa, em trabalho 

colaborativo com colegas de outras áreas, criar tarefas várias para uso em sala de aula. Os 

cadernos de atividades já publicados80 podem contribuir para a efetivação dessa proposta 

interventiva. 

Quadro 20 – Respostas ao questionário inicial – categoria IC (parte 1 - Grupo III) 

Informação solicitada Resposta – total da amostra: 17 sujeitos 

Já ouviu falar em IC SIM – 12 sujeitos  / NÃO – 5 sujeitos 

Como conheceu a IC Através de um colega de trabalho da SME – 2 sujeitos 

No I Colóquio de IC (2013) – 9 sujeitos 

Na Jornada de IC de Natal (2011) – 1 sujeito 

Ponto de vista sobre as LE São todas elas importantes para a comunicação entre as mais variadas 

culturas – todos os 17 sujeitos assinalaram essa alternativa81 

Há possibilidade de 

compreensão oral e escrita de 

uma LE quando não se sabe 

falar essa língua? 

SIM – 15 sujeitos / NÃO – 2 sujeitos 

Comentários apresentados: 

(S1) é possível usar imagens e expressões de culturas diversas, além 

de referências ou comparações; 

(S2) Ao nascermos, não temos compreensão de nenhum idioma, então 

é possível conhecer sem saber 

(S3) Há sempre palavras do nosso conhecimento 

(S4) A comunicação também é corporal 

(S5) A origem latina pode ajudar 

(S6) Há semelhanças com o espanhol 

(S7) Sempre há alguma compreensão 

(S8) Para algumas línguas, é possível; para outras, só estudando 

(S9) Não falo inglês, mesmo assim, partindo de alguns conhecimentos 

adquiridos, compreendo principalmente a escrita 

Você proporia aos seus alunos 

ou ao grupo com o qual você 

trabalha uma atividade através 

da qual fossem utilizadas 

línguas estrangeiras 

desconhecidas tanto por você 

quanto por eles? 

SIM – 14 sujeitos / NÃO – 3 sujeitos 

Comentários apresentados: 

(S1) Aprimoraria o conhecimento de novas palavras e expressões 

(S2) Seria interessante e divertido 

(S3) É importante conhecer outras línguas 

(S4) Oportuniza experiências inovadoras 

(S5) As linguagens são universais 

(S6) Desde que houvesse objetivos claros e pré-definidos 

(S7) Para saber a importância da LE e do poder da linguagem e 

comunicação entre os povos 

(S8) Precisa haver um pouco de conhecimento do idioma 

(S9) Não me sentiria seguro 

(S10) Muitos não compreendem nem o português 

Fonte – Quadro elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

 

                                                           
80 Ver notas 60 e 65. 
81 As duas outras alternativas eram: “são essenciais para desenvolver uma carreira profissional sólida, 

principalmente se a LE for o inglês” e “são importantes, mas requerem um investimento alto, porque só se 

aprende uma língua em contato com um nativo”. 
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Como podemos perceber, a maior parte dos sujeitos já conhecia a IC (12 de 17). 

Outro dado importante é que a maioria também conheceu a IC por meio do I Colóquio de 

IC, sediado em Natal (9 de 17). Levando em conta a resposta dada acerca do ponto de vista 

dos sujeitos em relação às línguas, é possível inferir que os primeiros eventos realizados 

em 2011 (Jornada de IC) e 2013 (I Colóquio de IC) contribuíram para propagar uma visão 

plural das línguas-culturas: “Todas elas são importantes para a comunicação entre as mais 

variadas culturas”.  

Essa concepção corrobora a concepção já conhecida da IC como força de 

resistência ao monolinguismo e ao monoculturalismo. Na contemporaneidade, a 

imposição de alguns segmentos sociais à utilização de uma língua franca, em geral, a 

inglesa, diminui a força natural do plurilinguismo (CAPUCHO, 2010). A maior parte dos 

sujeitos também acredita na possibilidade de compreensão oral e escrita de uma LE 

mesmo quando não se fala essa língua: “Ao nascermos, não temos compreensão de 

nenhum idioma, então é possível conhecer sem saber”; “Há sempre palavras do nosso 

conhecimento”; “A origem latina pode ajudar”; “Há semelhanças com o espanhol”; 

“Sempre há alguma compreensão”. 

Esse é um princípio que sedimenta o conceito basilar de IC. Embora um sujeito 

tenha defendido que essa compreensão só abrange algumas línguas (“Para algumas 

línguas, é possível; para outras, só estudando”), o que pressuporia uma alusão às línguas 

aparentadas, ao exemplificar a resposta com a língua inglesa (“Não falo inglês, mesmo 

assim, partindo de alguns conhecimentos adquiridos, compreendo principalmente a 

escrita”), outro sujeito acabou por desfazer a relação entre compreender e considerar 

apenas a mesma família linguística.  

Alguns sujeitos afirmaram que a compreensão se dá para além do plano verbal 

(“É possível usar imagens e expressões de culturas diversas, além de referências ou 

comparações”; “A comunicação também é corporal”). Essas afirmações confirmam a 

percepção de Capucho (2010), estruturada no princípio de que a IC constitui um processo 

natural e espontâneo, situado numa tradição secular de práticas comunicativas. 

Os mesmos sujeitos que acreditaram na possibilidade de compreensão entre 

línguas não faladas pelos indivíduos também confirmaram que proporiam aos alunos uma 

atividade por meio da qual fossem utilizadas línguas desconhecidas para ambos. 

Justificativas em torno das ideias de aprimoramento, inovação e conhecimento foram as 

mais frequentes: “Aprimoraria o conhecimento de novas palavras e expressões”; “Seria 

interessante e divertido”; “É importante conhecer outras línguas”; “Oportuniza 

experiências inovadoras”.  
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  Dois sujeitos demonstraram de forma explícita e de forma implícita, 

respectivamente, não estarem seguros para tal experiência: “Não me sentiria seguro”, 

“Precisa haver um pouco de conhecimento do idioma”. Um único sujeito apontou a 

provável limitação dos alunos: não saberem nem o português (“Muitos não compreendem 

nem o português”). A IC beneficia a pessoa que a pratica, pois funciona como via para o 

desenvolvimento de uma competência plurilíngue. Esse benefício constitui um novo 

desafio na formação do professor. 

O professor que tem dificuldade de atuar como agente de mudanças geralmente 

ainda se sente na obrigação de ocupar o papel de detentor do saber. Habituado a ensinar 

apenas a língua que domina, sente-se inseguro para promover a ruptura de paradigmas 

(CAPUCHO, 2010). Censurado ao “errar”, inserido numa cultura tradicionalista em que 

ensinar é transferir conhecimento, submetido a políticas educacionais que desvalorizam 

o estatuto profissional de professor, esses docentes se desmotivam, tendendo a transferir 

a responsabilidade das frustrações vivenciadas para o aluno. 

Quadro 21 – Respostas ao questionário inicial – categoria IC (parte 2 - Grupo III) 

Informação solicitada Resposta – total da amostra: 17 sujeitos 

Você costuma trabalhar em 

colaboração com outros 

colegas? 

SIM – 15 sujeitos / ÀS VEZES – 2 sujeitos 

 

Citar três razões que 

poderiam servir de 

obstáculo a um trabalho 

colaborativo 

Razões apresentadas: objetivos não definidos, falta de parceria, 

individualismo, competitividade, falta de recursos, falta de apoio 

da instituição, querer fazer, falta de organização do grupo, falta 

de conhecimento, falta de responsabilidade e compromisso, falta 

de compreensão e respeito, falta de afinidade com a tarefa, falta 

de interesse, humildade e tolerância, indisponibilidade para o 

novo, falta de tempo 

*Último curso de formação 

docente do qual participou 

Há menos de um ano – 5 sujeitos 

Há mais de um ano – 3 sujeitos 

*Categorias temáticas mais 

abordadas nas formações 

docentes de que você já 

participou 

Tema relacionado à educação – Didática ou história da 

Educação – 1 sujeito 

Tema relacionado especificamente à área de atuação do 

professor – 7 sujeitos 

*Proposição de um tema de 

seu interesse que ainda não 

tenha sido abordado nas 

formações docentes 

Sugestões temáticas: IC, inclusão em sala de aula, como 

entender melhor o nosso cérebro, intercâmbio cultural, 

linguística textual, o dia-a-dia do professor em sala de aula 

Expectativas em relação ao 

trabalho a ser desenvolvido 

no minicurso – que implica 

fazer atividades a partir de 

línguas estrangeiras pouco 

conhecidas ou nunca 

estudadas 

Respostas explicitadas: aprender coisas novas, interesse por 

conhecer o italiano e o francês, aprender sempre mais e vencer 

desafios, um desafio atrativo, obter novos conhecimentos, 

auxílio para aprender outras línguas, aprender algo sobre 

determinadas línguas, estímulo para estudar outras línguas, 

poucas são as expectativas 
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*82Como os seus alunos 

reagirão quando lhes for 

proposto um trabalho com 

línguas que eles pouco 

conheçam ou nunca tenham 

estudado 

Respostas explicitadas: vão achar difícil e complicado, vão ficar 

curiosos, vão achar engraçado, vão gostar porque é novidade, 

aceitarão o desafio, não sei responder, será um desafio, os alunos 

gostam do novo, vão ficar ansiosos, mas será algo momentâneo, 

talvez um projeto com o tema traria resultados 

Fonte – Quadro elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

Apesar de todas essas dificuldades, inerentes ao contexto da educação brasileira, 

sobretudo na esfera pública, muitos sujeitos afirmam trabalhar colaborativamente (15 de 

17). É provável que as razões apontadas como obstáculos à realização de um trabalho 

colaborativo já tenham sido vivenciadas pelos sujeitos: “objetivos não definidos, falta de 

parceria, individualismo, competitividade, falta de recursos, falta de apoio da instituição, 

querer fazer, falta de organização do grupo, falta de conhecimento, falta de 

responsabilidade e compromisso, falta de compreensão e respeito, falta de afinidade com 

a tarefa, falta de interesse, humildade e tolerância, indisponibilidade para o novo, falta de 

tempo”. 

 Em se tratando da IC, é essencial a colaboração, dessa forma, os motivos 

elencados como possíveis entraves poderiam ser interpretados também como possíveis 

obstáculos na implementação de um projeto educacional a partir da abordagem 

intercompreensiva. As razões apontadas funcionam quase como pré-requisitos à 

sensibilização para a diversidade linguística. Vale ressaltar que, inserida no campo da 

didática do plurilinguismo, a IC está dimensionada como um projeto de educação e de 

formação para e pela diversidade cultural e linguística (BEACCO et al, 2015).  

A capacidade de se compreender mutuamente começa pelo respeito à própria 

diferença, dessa forma, qualquer ação desenvolvida a partir da IC cuja dimensão seja o 

campo educacional implica, como aponta Nóvoa (2001), “culturas de cooperação”. As 

expectativas gerais em relação ao minicurso estão majoritariamente voltadas ao aprender 

e ao vencer desafios: “aprender coisas novas, aprender sempre mais e vencer desafios, 

obter novos conhecimentos”, ou seja, pressupõem trabalho colaborativo.  

O conjunto de respostas dadas apenas pelos sujeitos que atuam como professores 

confirma a discussão que vimos desenvolvendo, sobretudo no que diz respeito a uma das 

observações mais frequentes nas respostas do grupo II, analisadas anteriormente: a 

necessidade de aprofundamento. Ao que tudo indica, os sujeitos participam de formações 

docentes (a última formação apontada pela maioria tem menos de 5 anos), mas as 

                                                           
82 As solicitações marcadas com este asterisco (*) foram dirigidas apenas aos professores atuantes em sala 

de aula. 
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categorias temáticas mais abordadas nessas formações, segundo os próprios dados (7 de 

9), priorizam temas relacionados especificamente à área de atuação do professor.  

Entre as sugestões temáticas apontadas por esses mesmos sujeitos, estão: “IC, 

inclusão em sala de aula, como entender melhor o nosso cérebro, intercâmbio cultural, o 

dia-a-dia do professor em sala de aula, linguística textual”. Mesmo que observemos uma 

só sugestão direcionada à área de atuação (linguística textual), a maioria demonstra 

interesse por aprofundamento a partir de outras referências. Muitos delas compatíveis 

com formações direcionadas à IC. Os dados apresentados confirmam os modelos de 

formação docente ainda vigentes no país, apontados por Saviani (2009): cultura geral, 

acrescida de conteúdos da área de conhecimento do professor e preparo pedagógico-

didático. 

Quanto à reação dos alunos, ao vivenciarem uma experiência com a IC, as 

respostas se encaminham para impressões, em geral, positivas: “vão ficar curiosos, vão 

achar engraçado, vão gostar porque é novidade, aceitarão o desafio, será um desafio, os 

alunos gostam do novo, vão ficar ansiosos, mas será algo momentâneo, talvez um projeto 

com o tema traria resultados”. Somente um sujeito explicita que os aprendizes “vão achar 

difícil e complicado”, assim como apenas um alega: “não sei responder”. A dúvida em 

relação ao novo é esperada, sobretudo porque a situação pressupõe exposição das 

fragilidades do professor diante da sala de aula. Mesmo com esse risco, percebemos a 

expectativa por um retorno satisfatório. 

Em prosseguimento à apresentação das respostas fornecidas através dos 

questionários, seguem as respostas dadas ao questionário final. Assim como procedemos 

anteriormente, dividimos as informações em duas categorias, referentes às duas partes já 

especificadas acerca da estrutura geral deste questionário (três perguntas fechadas do tipo 

likert e duas questões abertas). Quando for necessário, os sujeitos também serão 

representados pela letra S, acompanhada de um número. Essa amostra totaliza 16 sujeitos.  

Lembramos que as três perguntas fechadas do tipo likert estão acompanhadas de 

três ou quatro afirmações a serem classificadas de acordo com a escala seguinte: (A) 

concordo totalmente, (B) concordo em parte (apesar de algumas restrições, o teor de 

concordância é maior), (C) não pensei a respeito, (D) discordo em parte (apesar de 

reconhecer alguns pontos positivos, o teor de discordância é maior), (E) discordo 

totalmente.  

 

 

 



106 
 

Quadro 22 – Respostas ao questionário final – tipo likert (Grupo III) 

Informação solicitada Resposta – Total da amostra: 16 sujeitos 

A IC é Uma abordagem teórica pouco conhecida nos contextos de ensino-

aprendizagem  

(A) 10 sujeitos 

(B) 5 sujeitos 

(D) 1 sujeito 

Uma didática capaz de integrar várias disciplinas 

(A) 13 sujeitos 

(B) 2 sujeitos 

(C) 1 sujeito 

Uma ferramenta cuja utilização contribui para melhorar a 

motivação do aprendiz 

(A) 15 sujeitos 

(B) 1 sujeito 

Para trabalhar com a IC, 

é preciso 

Conhecer em profundidade algumas línguas estrangeiras 

(A) 1 sujeito 

(B) 1 sujeito 

(D) 5 sujeitos 

(E) 9 sujeitos 

Implantar uma disciplina específica nos currículos escolares 

(A) 2 sujeitos 

(B) 1 sujeito 

(C) 2 sujeitos 

(D) 4 sujeitos 

(E) 7 sujeitos 

Saber elaborar material didático 

(A) 6 sujeitos 

(B) 5 sujeitos 

(D) 3 sujeitos 

(E) 2 sujeitos 

Colocar tanto o professor quanto o aprendiz em contato com 

falantes plurilíngues 

(A) 8 sujeitos 

(B) 3 sujeitos 

(D) 2 sujeitos 

(E) 3 sujeitos 

Ao se trabalhar com a IC, 

é essencial que 

Os docentes participem de formações voltadas a essa temática 

(A) 14 sujeitos 

(B) 2 sujeitos 

Os aprendizes tenham um conhecimento aprofundado da LM 

(A) 3 sujeitos 

(B) 4 sujeitos 

(C) 2 sujeitos 

(D) 3 sujeitos 

(E) 4 sujeitos 

Os profissionais tenham acesso a ferramentas tecnológicas 

(A) 4 sujeitos 

(B) 9 sujeitos 

(D) 1 sujeito 

(E) 2 sujeitos 

Fonte – Quadro elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 
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No campo conceitual, os sujeitos demonstram um entendimento significativo da 

temática intercompreensiva. De uma amostragem que totaliza 16 respostas, entre 10 e 15 

sujeitos sinalizam a compreensão dos princípios basilares da IC, considerando-se, 

inclusive, a esfera educacional: a integração de várias áreas do conhecimento, melhoria 

da motivação do aprendiz. Levando em conta o debate entre o público e o privado e a 

comprovada hegemonia da esfera privada (DOURADO; BUENO, 1991), é 

imprescindível que consideremos as respostas dadas por professores da rede pública.  

Os sujeitos apontam as vantagens da abordagem intercompreensiva no tocante a 

um trabalho interdisciplinar que possa contribuir para o aprendiz sentir-se motivado a 

atuar socialmente. Ao optarem, em maioria, pela concordância total em relação ao pouco 

conhecimento que se tem da IC no âmbito do ensino-aprendizagem, não apenas da LE, 

também estão sinalizando a necessidade de aprofundamento, o que remete à formação 

docente, por conseguinte, ao princípio da responsabilidade dos professores. O princípio 

da responsabilidade, em consonância com Bauman (2005), é o primeiro ato de qualquer 

envolvimento na vida pública. E é na vida pública que atuamos. 

No que diz respeito ao desenvolvimento de um trabalho com a IC, as respostas 

dadas corroboram a discussão anterior. Majoritariamente, os sujeitos discordam 

totalmente que seja preciso conhecer em profundidade algumas línguas estrangeiras para 

trabalhar com a IC. A maioria também manifestou discordância total no tocante à 

implantação de uma disciplina de IC nos currículos escolares. É provável que isso se deva 

ao fato de os sujeitos considerarem uma ação interdisciplinar incoerente com a criação de 

uma disciplina específica, o que acabaria por restringir a área supostamente capacitada a 

trabalhar a IC por meio dessa disciplina. 

Seja em concordância total, seja em concordância parcial, os sujeitos destacam a 

elaboração de material didático como importante para trabalhar com a abordagem 

intercompreensiva. Além de não haver uma tradição brasileira relativa à elaboração de 

material feita pelo próprio professor, a IC, como proposta de educação plurilíngue, 

constitui um desafio a mais para o docente inserido no contexto nacional. Isso porque, no 

Brasil, sobretudo nas regiões que não fazem fronteira com países da América do Sul, 

predomina a associação do aprendizado de línguas estrangeiras ao aprendizado formal, 

intermediado através de escolas de idiomas. 

Esse aprendizado formal, devido aos índices de desigualdade social do país, volta-

se, em larga escala, às classes economicamente favorecidas que, em sua maioria, 

participam de intercâmbios linguísticos principalmente antes de adentrar nas 

universidades e, em geral, associam à aprendizagem de uma LE (majoritariamente, o 
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inglês) a viagens ao exterior – consideradas símbolo de ascensão social. Ademais, nas 

escolas especializadas em ensino de LE, percebe-se a preferência por professores nativos, 

o que confirma a observação seguinte: 

 
Um pressuposto inerente ao campo do ensino de línguas é o de que 

nenhum falante não nativo jamais pode sonhar em adquirir um domínio 

perfeito do idioma. Isso naturalmente levou à consequência de que o 

ensino de língua estrangeira fosse, durante muito tempo, considerado um 

empreendimento com um objetivo inatingível (RAJAGOPALAN, 2003, 

p. 67). 

 

O contato tanto de professores quanto de aprendizes com falantes plurilíngues, o 

que se distancia da ideia de professor ou falante nativo, proporciona a aproximação com 

a diversidade e dá consistência ao que Capucho (2010) nomeia de espaço plurilíngue. 

Nesse espaço, desenvolve-se uma força de resistência à possível institucionalização de 

uma língua franca, em geral, na contemporaneidade, a hegemonia da língua inglesa. Na 

abordagem intercompreensiva, todas as línguas são importantes, sobretudo pela 

oportunidade que oferecem de conhecermos outras culturas. O monolinguismo, assim 

como o monoculturalismo, caminham na contramão da diversidade e só contribuem para 

reforçar a crise humanitária em que vivemos, apontada pela ONU como a mais grave do 

século. 

Quanto ao que seja essencial em se tratando de um trabalho a partir da IC, os 

sujeitos, em maioria, concordam totalmente com a participação docente em formações 

voltadas à abordagem intercompreensiva, o que reforça a principal demanda do grupo II. 

Embora concordem em parte, também a maioria considera essencial o acesso a 

ferramentas tecnológicas. Na esfera pública de ensino, muitas escolas ainda apresentam 

infraestrutura precária; enquanto, em algumas, é possível o acesso à internet em 

laboratórios ou na própria sala de aula, em outras, o professor está limitado à utilização 

de recursos básicos, como o quadro – ainda de giz. 

Para Iosif (2007), o cenário precário de algumas escolas públicas contribui para a 

presença de professores frustrados e alienados, ou seja, excluídos das decisões sociais, 

por conseguinte, distanciados e até impedidos de desenvolver no espaço escolar um 

espaço plurilíngue e pluricultural. Ainda nessa perspectiva de exclusão, percebemos que 

o único ponto do questionário em que os sujeitos dispersaram a classificação das respostas 

foi aquele alusivo à necessidade de o aprendiz ter um conhecimento aprofundado da LM. 

Há uma dificuldade, no contexto social brasileiro, de se visualizar as variedades 

linguísticas como diferentes formas de dizer em LM. Embora a heterogeneidade seja 
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constitutiva das línguas humanas, existe no Brasil uma tendência a estigmatizar os 

indivíduos que não se adaptem à imposição de uma homogeneização da norma-padrão 

para todos os contextos e perfis de falantes. Dessa forma, os sujeitos, inseridos nesse 

contexto sociocultural, consciente ou inconscientemente, reproduzem o mito do falante 

perfeito, ou seja, aquele que não comete “erros de português” por ter um conhecimento 

aprofundado da língua.  

A IC está inserida nas abordagens plurais, definidas como abordagens didáticas 

que colocam em foco mais de uma variedade de língua-cultura (CANDELIER, 2007); em 

outras palavras, trabalhar com uma concepção plural pressupõe a necessidade de não 

estigmatizar as variedades populares, consideradas como uma forma de enriquecer e de 

diversificar ao máximo os recursos que alimentarão o repertório do aprendiz (BEACCO 

et al, 2015). O mito do domínio perfeito do idioma, seja da LM ou da LE, é um dos fatores 

que poderiam ter influenciado na sinalização da incerteza, apontada pela dispersão das 

respostas dadas à pergunta feita no questionário final. 

 O fato de essa resposta, especificamente, ter sido distribuída quase que 

equiparadamente em todas as alternativas sugeridas pressuporia a insegurança dos 

sujeitos em relação à prática da IC associada ao aprofundamento da LM. Dito de outra 

forma, não estaria claro para os sujeitos se o fato de os aprendizes precisarem ter um 

conhecimento aprofundado da LM seria essencial ou não ao se trabalhar com a IC. As 

perguntas de tipo aberta concluem esta fase analítica, direcionada às respostas dadas aos 

questionários inicial e final. Visualizemos o quadro seguinte. 

Quadro 23 – Respostas ao questionário final – perguntas abertas (parte 1 - Grupo III) 

Informação solicitada Resposta – Total da amostra: 16 sujeitos 

Após o minicurso, qual 

o posicionamento 

diante da IC – o que 

mudou em relação às 

expectativas iniciais 

(S1) todos somos capazes de aprender quando somos desafiados, 

independentemente de idade ou classe social 

(S2) a IC é viável e importante em todas as áreas do conhecimento 

(S3) abordagem interessante. Fazemos uso dela em viagens para 

outros países 

(S4) com mais entendimento e compreensão. As minhas 

expectativas são as melhores possíveis 

(S5) mudou qualitativamente minha compreensão em relação às 

línguas românicas, me proporcionou uma aprendizagem bastante 

prazerosa, pois mostrou desafios que enfrentamos a serem possíveis 

de ultrapassar a partir da realização desse curso 

(S6) a abordagem intercompreensiva constitui um desafio salutar 

para os alunos e professores, pois traz uma nova perspectiva para um 

trabalho significativo 

(S7) minhas expectativas mudaram a partir do momento em que 

aprendo a aprender e ensino aprendendo; isso é sem igual, pois me 

ajudou a refletir a prática pedagógica. Nesse sentido, acredito que a 

IC aumenta a capacidade de aprendizagem docente e discente, na 

medida em que haja uma prática contínua 
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(S8) que todos são capazes de compreender outra língua. Esta 

experiência fez com que pensássemos sobre a interação com outro 

idioma de forma mais simples de aprender 

(S9) uma forma diferenciada de adquirir uma linguagem utilizada 

diariamente através de filmes, músicas, jogos, sem ser algo maçante 

e imposto 

(S10) depois de vivenciar essa experiência, consigo entender de 

forma mais clara que não preciso dominar uma língua qualquer para 

compreender determinados textos. Agora sei que sou capaz de fazer 

a IC entre línguas diferentes e sei também que meu aluno tem essa 

capacidade, desde que sejam trabalhadas com ele essas ideias 

(S11) é bastante interessante, pois descobrimos os pontos comuns 

entre as línguas, além disso, compreendemos vocábulos diversos e 

podemos assim alargar nosso vocabulário 

(S12) o contato com a abordagem intercompreensiva despertou-me 

mais interesse em conhecer outras línguas e foi possível perceber que 

não é tão difícil quanto parece 

(S13) a experiência vivenciada proporcionou uma reflexão sobre a 

minha prática, pois com esse minicurso ficou clara a possibilidade 

de trabalharmos com os nossos alunos a IC 

(S14) algo que pode ser acrescido às minhas aulas, como forma de 

inovar e motivar. Agora, tenha certeza que esse tipo de atividade é 

possível ser realizada com meus alunos 

(S15) inicialmente achei que seria quase impossível entender algo de 

outra língua sem conhecê-la. Após o contato com a IC, percebi que 

apenas flui... 

(S16) fez com que eu refletisse sobre a minha prática em sala de aula, 

minha metodologia e minhas expectativas. Passei a ver a abordagem 

intercompreensiva como um desafio 

Fonte – Quadro elaborado pela autora da pesquisa, 2017 

Comprovadamente, depois do minicurso, houve mudança em relação ao 

posicionamento dos profissionais no tocante à IC. Quanto às representações abrangendo 

a dimensão professor-aluno, os sujeitos demonstram ter quebrado barreiras: “A 

abordagem intercompreensiva constitui um desafio salutar para os alunos e professores, 

pois traz uma nova perspectiva para um trabalho significativo”; “minhas expectativas 

mudaram a partir do momento em que aprendo a aprender e ensino aprendendo; isso é 

sem igual, pois me ajudou a refletir a prática pedagógica”; “a experiência vivenciada 

proporcionou uma reflexão sobre a minha prática, pois com esse minicurso ficou clara a 

possibilidade de trabalharmos com os nossos alunos a IC”. 

Uma percepção tão relevante quanto basilar para a formação continuada dos 

professores foi o comentário auto avaliativo dos sujeitos: “fez com que eu refletisse sobre 

a minha prática em sala de aula, minha metodologia e minhas expectativas. Passei a ver 

a abordagem intercompreensiva como um desafio”; “algo que pode ser acrescido às 

minhas aulas, como forma de inovar e motivar. Agora, tenha certeza que esse tipo de 

atividade é possível ser realizada com meus alunos”. Dito de outra forma, os profissionais 

refletiram sobre a prática docente, o que foi favorecido, em parte, pela vivência da IC nos 
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papéis de aprendiz e professor: “Inicialmente achei que seria quase impossível entender 

algo de outra língua sem conhecê-la. Após o contato com a IC, percebi que apenas flui...”.  

Assim como o sujeito, o aprendiz para quem foi proposta a atividade, muito 

provavelmente, considerou impossível compreender uma língua classificada como 

desconhecida. Ao se dar conta de que o processo “apenas flui”, o professor se coloca no 

lugar do outro com quem interage em sala de aula e vivencia sensações imprescindíveis 

para quebrar o paradigma tradicional, baseado na supremacia docente: “todos são capazes 

de compreender outra língua. Esta experiência fez com que pensássemos sobre a interação 

com outro idioma de forma mais simples de aprender”. 

Como professor e aluno podem desconhecer as línguas trabalhadas a partir da IC, 

a relação hierárquica tradicional de papéis se rompe, posicionando ambos os lados em 

processo de ensino-aprendizagem. Por essa razão, a IC permite ao professor refletir sobre 

a própria prática também no sentido de, conforme foi apontado pelos sujeitos, aprimorar 

a qualidade das aulas e motivar o aprendiz. Com isso, a educação deixa de estar restrita à 

transmissão de conteúdos (LIBÂNEO, 2013) e contribui para a diminuição do 

instrucionismo, juntamente com a diminuição do conflito existente entre os aspectos 

social e cognitivo – partes complementares e não excludentes na integração entre IC e 

educação. 

É constatável que, no contexto brasileiro, a educação ainda é um privilégio 

concedido a poucos. Ademais, o acesso ao ensino formal de línguas estrangeiras fica 

restrito, na maioria dos casos, àqueles que podem pagar um curso especializado. Os 

sujeitos, no entanto, (re)descobriram que: “Todos somos capazes de aprender quando 

somos desafiados, independentemente de idade ou classe social”. Além disso, a dimensão 

da abordagem intercompreensiva é naturalmente considerada “viável e importante em 

todas as áreas do conhecimento”. 

Outro ponto ressaltado foi o desafio a ser enfrentado diante do desconhecido: 

“Mudou qualitativamente minha compreensão em relação às línguas românicas, me 

proporcionou uma aprendizagem bastante prazerosa, pois mostrou desafios que 

enfrentamos a serem possíveis de ultrapassar a partir da realização desse curso”. Um 

sujeito, inclusive, relacionou a prática da IC com situações de viagens, ou seja, com 

atividades concernentes à vida pessoal. Aspecto esse também reforçado pela “forma 

diferenciada de adquirir uma linguagem utilizada diariamente através de filmes, músicas, 

jogos, sem ser algo maçante e imposto”. 

Esse processo natural e espontâneo da IC (CAPUCHO, 2010) contribui para que 

os sujeitos entendam não ser preciso dominar uma LE para praticar a IC: “Depois de 
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vivenciar essa experiência, consigo entender de forma mais clara que não preciso dominar 

uma língua qualquer para compreender determinados textos”. E essa constatação não se 

restringe à constituição identitária desse sujeito: “Agora sei que sou capaz de fazer a IC 

entre línguas diferentes e sei também que meu aluno tem essa capacidade, desde que 

sejam trabalhadas com ele essas ideias”. O princípio da alteridade se faz notar. 

Por fim, destacamos a observação de que a experiência com o minicurso estimulou 

alguns sujeitos a estudar formalmente outras línguas: “É bastante interessante, pois 

descobrimos os pontos comuns entre as línguas, além disso, compreendemos vocábulos 

diversos e podemos assim alargar nosso vocabulário”; “o contato com a abordagem 

intercompreensiva despertou-me mais interesse em conhecer outras línguas e foi possível 

perceber que não é tão difícil quanto parece”. A concepção de que o monolinguismo 

contradiz as organizações sociais humanas parece ter-se aclarado, o que confirma a tese 

de Rajagopalan (2008) de que todos os seres humanos estão igualmente aparelhados para 

aprender qualquer língua. 

Quadro 24 – Respostas ao questionário final – perguntas abertas (parte 2 - Grupo III) 

Informação solicitada Resposta – Total da amostra: 16 sujeitos 

Viabilidade de um 

trabalho com a IC no 

contexto profissional - 

sugestões 

(S1) é viável, mas o primeiro passo é trabalhar os educadores 

(S2) sim. Realizar parcerias com a SME nas escolas municipais 

(S3) o professor deveria organizar atividades voltadas para a IC. Há 

diversas placas, até mesmo outdoors em nossa cidade com 

expressões em outras línguas 

(S4) é viável, o único empecilho é a questão estrutural em que as 

escolas públicas se encontram, a começar das salas de aula e 

sobrecarga do professor 

(S5) considero um trabalho de muita relevância no processo 

educativo. Cabe a cada profissional buscar alternativas 

metodológicas que propiciem em aprendizagem significativa, 

utilizando recursos didáticos como: filmes, músicas, entre outros. O 

importante é usar a criatividade 

(S6) considero bastante importante esse trabalho, pois nos coloca 

diante de um desafio que certamente nos levará a uma aprendizagem 

significativa 

(S7) penso que seja viável o desenvolvimento da IC como prática 

profissional, uma vez que a mesma conduz a um conhecimento de 

mundo e ampliação de saberes significativos. Assim sugiro que se 

usem poemas, músicas, dentre outras práticas semelhantes 

(S8) sim, a sugestão seria que todos os professores das demais 

disciplinas também tivessem a oportunidade de conhecer a IC 

(S9) sim. Divulgação nas escolas e capacitação dos professores da 

área 

(S10) concordo plenamente com o desenvolvimento desse trabalho 

com os alunos 

(S11) sim, continuar aplicando outras atividades similares 

(S12) com certeza. Que a secretaria, diretores, coordenadores e todo 

o corpo docente tivessem a oportunidade de conhecer e a 

possibilidade de abertura no currículo para tais atividades de IC no 

contexto escolar 
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(S13) é necessária uma maior divulgação dessa abordagem que 

acredito ser algo novo e desafiador, por isso é preciso mais 

multiplicadores 

(S14) sim, considero viável. Formação continuada com os 

professores de língua portuguesa e/ou estrangeira da rede municipal 

(S15) precisamos de mais formações sobre essa prática, e quem sabe, 

colocá-la no currículo do EF 

(S16) hoje considero viável trabalhar com a IC; cheguei a essa 

conclusão depois de aplicar textos em sala de aula. Os cursos de 

aperfeiçoamento e a divulgação através de seminários, palestras, é 

interessante; foi a partir deste curso eu ouvi e aprendi sobre esta 

abordagem 

Fonte – Quadro elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

Quanto à viabilidade de um trabalho futuro com a IC, as respostas não só retomam 

considerações já feitas através da primeira pergunta, como apontam possibilidades de 

expansão mediante formação e acompanhamento. Os sujeitos também chamam a atenção 

para a precariedade com que são tratados alguns problemas, identificáveis sobretudo na 

esfera pública, em várias escolas. Uma das observações alude à falta de infraestrutura e a 

sobrecarga do professor: “é viável, o único empecilho é a questão estrutural em que as 

escolas públicas se encontram, a começar das salas de aula e sobrecarga do professor”.   

O problema do privilégio concedido a poucos remonta ao passado histórico 

brasileiro, quando os filhos da elite já eram o público-alvo da educação jesuítica 

(ROCHA, 2010). A falta de infraestrutura, bem como a sobrecarga docente, guarda 

relação direta com o conflito entre o público e o privado, em evidência no país desde o 

século XIX, quando a instrução popular passou a ser considerada.  

Sobre essas considerações de cunho histórico, elas parecem oscilar, ao longo do 

tempo, entre perspectivas de resolução e mostras reais de intensificação do problema. 

Sensibilizar para a diversidade é preciso para que os aprendizes compreendam os desafios 

que também enfrentarão como cidadãos: “Cabe a cada profissional buscar alternativas 

metodológicas que propiciem em aprendizagem significativa, utilizando recursos 

didáticos como: filmes, músicas, entre outros. O importante é usar a criatividade”.   

Vale ainda lembrar que as placas, outdoors, panfletos encontrados em vários 

espaços do município natalense criam referências identitárias naturais para a criação de 

material, devido ao forte teor turístico da cidade. E isso é evidenciado através dos dados: 

“O professor deveria organizar atividades voltadas para a IC. Há diversas placas, até 

mesmo outdoors em nossa cidade com expressões em outras línguas”. A escolha do 

documento a ser utilizado em sala de aula vai motivar o aprendiz a alcançar os objetivos 

pretendidos pelo professor (CADDÉO; JAMET, 2013). 
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Acomodar-se diante da realidade é transferir para o futuro a responsabilidade que 

nos cabe como sujeitos sociais, é tirar de sujeitos já excluídos o direito de reagir a que os 

destratem (FREIRE, 2011). Em síntese, uma formação voltada à IC tem a vantagem de 

dar acesso a diferentes línguas-culturas e a proporcionar uma visão mais igualitária entre 

elas (CADDÉO; JAMET, 2013), sensibilizando os praticantes para a diversidade em 

amplo sentido, além de se poder diminuir o mito do domínio perfeito do idioma.  

Mesmo porque, na sociedade brasileira, muitas pessoas ainda acreditam na 

eficácia do monolinguismo e na visão de que apenas os mais abastados financeiramente 

são capazes de “dominar” línguas, inclusive a própria LM. Na contramão desse 

pensamento, Bagno (2013) adverte que, nos Estados Unidos, americanos brancos, de 

ascendência europeia, são majoritariamente monolíngues enquanto, em Moçambique, 

onde o índice de alfabetização é de 48%, mais de 40 línguas são faladas, além do 

português, instituída como língua oficial. É imprescindível que o professor não contribua 

para tirar do aprendiz o direito de lutar pela construção da identidade e pelo respeito à 

diferença identitária. A descoberta de outras línguas-culturas pode sensibilizar para a 

tolerância.  

 Dessa forma, a associação entre mais conhecimento e maior entendimento do tema 

é salutar para quebrar barreiras: “É viável, mas o primeiro passo é trabalhar os 

educadores”; “divulgação nas escolas e capacitação dos professores da área”; “continuar 

aplicando outras atividades similares”. As solicitações pela intensificação de processos 

formativos são recorrentes: “É necessária uma maior divulgação dessa abordagem que 

acredito ser algo novo e desafiador, por isso é preciso mais multiplicadores”; “formação 

continuada com os professores de língua portuguesa e/ou estrangeira da rede municipal”; 

“precisamos de mais formações sobre essa prática”; “Os cursos de aperfeiçoamento e a 

divulgação através de seminários, palestras, é interessante; foi a partir deste curso eu ouvi 

e aprendi sobre esta abordagem”. 

 Ao que tudo indica, tão importante quanto as formações é o acompanhamento dos 

profissionais. Os dados também demonstram que o professor, sozinho, terá menos 

condições de implantar as mudanças vivenciadas no minicurso: “Que a secretaria, 

diretores, coordenadores e todo o corpo docente tivessem a oportunidade de conhecer e a 

possibilidade de abertura no currículo para tais atividades de IC no contexto escolar”; “a 

sugestão seria que todos os professores das demais disciplinas também tivessem a 

oportunidade de conhecer a IC”; “realizar parcerias com a SME nas escolas municipais”. 

Reconhecidamente, os sujeitos sabem que a multiplicação de intercompreendedores 

implica o apoio dos gestores da educação local. 
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Em suma, os dados apresentados permitem-nos estabelecer um paralelo entre 

considerações feitas antes e depois do minicurso. Tais considerações comprovam que 

várias dúvidas sinalizadas antes do curso foram, senão abolidas, revestidas de uma firme 

convicção, acentuada pela quebra de paradigmas. Três dentre essas quebras 

paradigmáticas se fazem notar: a primeira delas diz respeito ao fato de os sujeitos terem 

compreendido que, para trabalhar com a IC, não é preciso conhecer em profundidade 

línguas estrangeiras.  

A segunda constatação é conceitual. Os sujeitos compreendem que a IC é uma 

didática capaz de integrar várias disciplinas e que se trata de uma ferramenta capaz de 

contribuir para a motivação dos aprendizes. A terceira constatação alude à necessidade 

de formações docentes e de acompanhamento profissional. Em outras palavras, os 

sujeitos estão dispostos a quebrar barreiras e a promover ações futuras.  

Com o propósito de visualizarmos melhor o panorama das ações apontadas pelos 

sujeitos, expomos as sugestões elencadas por meio do gráfico seguinte: 

Gráfico 8 – Ações futuras sugeridas pelo grupo III 

 

Fonte – Gráfico elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

 

Para concluir o processo analítico, prosseguimos com os últimos dados, aqueles 

coletados no final do minicurso, quando os participantes relataram as experiências 

vivenciadas com a IC tanto em sala de aula quanto em outra situação, uma vez que nem 

todos atuavam como professores.  

 

4.3.2 Relatos da experiência com a IC 

 

De acordo com informações já expostas, no segundo dia de minicurso, os 14 

profissionais presentes foram divididos em sete duplas. As duplas receberam, cada uma, 
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dois textos escritos em línguas românicas. Esses dois textos serviram de base para a 

elaboração de uma atividade simples, a ser aplicada em sala de aula, caso a dupla fosse 

composta por professores. Em se tratando de outros profissionais, a tarefa poderia ser 

proposta a familiares, amigos ou colegas de trabalho. Após a pausa de uma semana, prazo 

dado para que todos aplicassem o material, reunimo-nos para ouvir o relato das 

experiências, o que se deu no último dia de minicurso. 

Por questões de incompatibilidade de horário e de distância entre as escolas onde 

os professores ou outros profissionais atuam, um grupo preferiu trabalhar em trio, já que 

todos se encontravam, todos os dias no mesmo setor da SME. Outros optaram por 

trabalhar individualmente. Não nos opusemos a esses novos arranjos, pois interessava-

nos que todos vivenciassem uma experiência com a IC. Apenas um sujeito (do total de 

14) não desenvolveu a proposta solicitada.  Esses relatos são apresentados dentro de um 

quadro, como forma de melhor visualizarmos o conteúdo das falas cujos pontos-chave 

foram anotados pelo pesquisador para que servissem de registro para esta investigação. 

Na situação, havia um tempo pré-determinado para os depoimentos; dispúnhamos 

de duas horas para encaixar todas as apresentações; tínhamos também de gerenciar alguns 

atrasos e as intervenções de outros relatores que não os da atividade proposta. Optamos, 

pois, por fazer o registro escrito, em terceira pessoa, dos principais aspectos retratados 

durante as falas dos participantes. O conteúdo constitui um reforço às descobertas feitas 

e não teve o propósito de reproduzir o discurso dos falantes. 

Quadro 25 – Relato das experiências – apresentações em dupla ou em trio  (Grupo III) 

Dupla 1 Relato 1: Os sujeitos propuseram aos alunos um mesmo texto sobre boas 

maneiras com versão em espanhol, italiano e francês. A atividade se voltou para 

a leitura, a identificação das palavras já conhecidas ou parecidas com o 

português. Também foi discutido o aspecto cultural a partir do tema boas 

maneiras. O desafio começou com o texto em língua espanhola. O público foram 

alunos do 6º e 7º ano do EF, estudantes de uma escola do município natalense, 

situada em um bairro considerado perigoso, onde vivem pessoas com baixa renda 

econômica. Durante o relato, um dos sujeitos narrou que, ao ver o texto em 

espanhol, um aluno disse: “Eu não vou conseguir”, ao que o sujeito respondeu: 

“Eu vou aprender junto com vocês”. Na sala, estava uma aluna novata, fluente 

no inglês, o que enriqueceu a discussão no plano cultural, sobretudo quando 

relataram que muitos jovens vendiam produtos para turistas na praia e, mesmo 

que nunca tivessem frequentado um curso de línguas, sabiam expressões em 

inglês, francês e espanhol. Os sujeitos ressaltaram que a experiência 

proporcionou uma reflexão sobre a própria ação docente, reforçada pelo fato de 

os sujeitos terem se colocado no lugar dos alunos, pois assim como os aprendizes, 

desconheciam as línguas envolvidas na atividade. 

Dupla 2 Relato 2: A dupla propôs um texto em espanhol a alunos do EF de uma escola 

pública municipal. Tratava-se de uma ficha a ser preenchida na recepção de um 

hotel antes de o hóspede receber a chave do quarto. De acordo com o relato dos 

sujeitos, os alunos perceberam que não era português. A maioria identificou a 

língua espanhola. No início, houve resistência da parte do público-alvo, pois a 
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turma de que fazem parte é considerada a mais difícil da escola no critério 

disciplinar. Essa teria sido uma das poucas aulas em que se envolveram com uma 

atividade e até solicitaram outra experiência, a partir de outros idiomas. Um deles 

tentou ler em espanhol mesmo sem conhecer a língua. Os sujeitos relataram que 

temiam trabalhar com outra língua além da LM: “Não tenho o domínio”, mas 

gostaram da experiência e pretendem repetir. 

Dupla 3 Relato 3: Os sujeitos apresentaram a alunos do 7º ano de uma escola do 

município natalense a canção do “parabéns para você” em italiano. O gênero 

utilizado permitiu que todos cantassem juntos, mesmo porque já conheciam a 

melodia. Houve interesse de todos, que, em depoimento ao sujeito que conduziu 

a atividade, disseram ter-se divertido muito. Um dos sujeitos relatou que um 

aluno pensou tratar-se do tupi-guarani 

Trio 1 Relato 4: Os sujeitos não atuam em sala de aula e aplicaram um jogo 

confeccionado pela própria dupla com colegas do setor onde trabalham, na SME. 

O jogo consistia em distribuir cartões com palavras em espanhol e italiano. Além 

desses cartões com palavras, havia outros com gravuras correspondentes ao 

primeiro grupo de cartões. Dessa forma, o colega de repartição deveria encontrar 

o par de cartões correspondente: palavra e gravura. Também deveriam identificar 

a língua (espanhol ou italiano). Foi gravado um vídeo curto por meio do qual os 

sujeitos exibiram parte da atividade. Nas imagens os colegas demonstravam 

entusiasmo e curiosidade ao participarem da proposta lúdica. 

Fonte – Quadro elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

 A primeira dupla partiu de três línguas românicas: espanhol, italiano e francês. 

Essa escolha demonstra predisposição a maiores riscos, uma vez que os sujeitos 

desconhecem as línguas selecionadas, por conseguinte, colocam-se em pé de igualdade 

com os alunos. Ao utilizarem como estratégia de leitura a busca por similaridades lexicais, 

proporcionam aos aprendizes o reconhecimento da família linguística oriunda do latim, o 

que favorece a discussão dos textos pelo viés cultural. O público alvo, inserido em 

contexto de constatáveis limitações socioeconômicas, sente-se valorizado ao perceber que 

é capaz de compreender textos escritos em línguas diferentes da LM. 

As falas proferidas tanto pelo aprendiz (“Eu não vou conseguir”) quanto pelo 

professor (“Eu vou aprender junto com vocês”), reforçam a autonomia e destaque dados 

à relação professor-aluno como equivalente, no sentido de estarem juntos em face do 

desconhecido. Essa equidade proporciona a ambos o protagonismo no processo de 

aprendizagem (DE CARLO et al, 2016), motivando-os a construir saberes a partir do 

estímulo à curiosidade, assim como da evocação de conhecimentos prévios até então 

ignorados, como o fato de associarem expressões aprendidas na praia aos idiomas 

presentes nos textos trabalhados.  

A presença de uma novata fluente em inglês na sala poderia tê-los intimidado, mas 

os sujeitos sabem enriquecer a atividade proposta aos alunos com a inclusão dessa aluna, 

falante de outra LE, diferente daquelas que estão sendo abordadas.  A reflexão sobre a 

prática docente se deve, entre outros fatores, à atitude dos sujeitos em se posicionar no 
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lugar dos aprendizes. Tal comportamento, inusitado para os alunos, contribui para a 

quebra de paradigmas consagrados há séculos na esfera educacional. 

A segunda dupla propõe um texto em espanhol, língua frequentemente 

considerada como muito próxima da língua portuguesa. Embora essa associação seja 

verdadeira e, aparentemente, os riscos a serem experimentados pelos sujeitos sejam 

menores, a aula estruturada em torno de um foco diferente já proporciona uma prática 

intercompreensiva. A resistência inicial dos aprendizes é natural, dada a proposta de uma 

situação fora de padrões aos quais estão habituados. Após a fase de estranhamento, 

percebem que a língua utilizada na atividade não é o português e a maioria identifica 

inclusive a LE em questão: o espanhol 

Por ser considerada a turma mais difícil da escola no critério disciplinar, a 

experiência com a IC mostra ter sido essa aula uma das poucas em que todos se envolvem 

com uma atividade. O mais surpreendente é que até solicitam outra experiência, a partir 

de línguas diversas. O fato de a turma ser rotulada como “indisciplinada” talvez tenha 

facilitado a “ousadia” que um dos alunos teve de tentar ler em espanhol, em voz alta, 

mesmo sem conhecer esse idioma formalmente. É comum, nesses contextos de 

indisciplinaridade comportamental entre adolescentes, alguns desafiarem o professor, 

chamando a atenção para si.  

Se, para os sujeitos, existe a crença de que é preciso saber línguas estrangeiras 

antes de propor uma prática com a IC: “Não tenho o domínio”, essa vivência em sala de 

aula, parece ter expandido os horizontes pedagógicos, pois os professores não apenas 

gostam da experiência como pretendem repeti-la. As percepções, portanto, sinalizam para 

a compreensão basilar, em se tratando de IC, de que, para poder se comunicar, cada um 

pode falar a sua própria língua e tentar compreender a dos outros (MUÑOZ; BURGOS, 

2013). 

Aqueles que propõem a canção do “parabéns” em italiano, a terceira dupla, 

experimentam uma vivência musical, visto que todos tentam cantar a partir do 

conhecimento prévio da melodia. Os sujeitos mencionam que um dos alunos pensou 

tratar-se de um texto escrito em tupi-guarani. De acordo com estudo do IBGE83, há cerca 

de 900 mil índios no Brasil, divididos entre 305 etnias, falantes de pelo menos 274 

línguas. A diversidade é inerente à história dos brasileiros; um comentário dessa 

categoria, ainda que se possa classificar como uma “brincadeira”, pode funcionar como 

                                                           
83 Censo de 2010. Para maiores informações, ver: http://www.bbc/portuguese/brasil-36682290 ou o próprio 

site do IBGE – “Caderno temático: Populações Indígenas”. 

http://www.bbc/portuguese/brasil-36682290
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ponto de partida para uma discussão pertinente e enriquecedora a partir da IC. Mesmo 

porque o monolinguismo e o monoculturalismo cerceiam a diversidade étnica. 

 Atitudes plurais contribuem para diversificar o ensino-aprendizagem nas mais 

diversas áreas do conhecimento. Apesar da insegurança vivenciada pelas duplas antes da 

aplicação da atividade, a tentativa bem-sucedida de interação com as turmas constituiu 

uma mediação cujo objetivo é reduzir a distância entre os dois pólos que se encontravam 

em estado de tensão um em relação ao outro (BEACCO et al, 2015). 

 O único grupo a trabalhar em trio, apesar de não atuar em sala de aula, promoveu 

o que Nóvoa (2009) considera uma ligação entre as dimensões pessoais e profissionais, 

valorizando o trabalho em equipe e o compromisso social com o outro. O jogo elaborado 

pelos sujeitos favoreceu a aprendizagem autônoma, o potencial e a formação pessoal 

(BEACCO et al, 2015). Os relatos, pois, oferecem um panorama promissor para a IC na 

perspectiva de expansão dentro do contexto educacional potiguar. Para tanto, são 

necessárias, entre outras ações já destacadas, políticas de fixação do professor nas escolas, 

juntamente com o desenvolvimento desse profissional através de formações adaptadas a 

um conhecimento mais aprofundado da IC, além do acompanhamento das práticas 

docentes. 

 Como a abordagem intercompreensiva implica uma grande responsabilidade do 

aprendiz (MEISSNER, 2008), no contexto brasileiro, onde a profissão docente, assim 

como a esfera pública, já não recebe a valorização devida, essa responsabilidade caminha 

ao lado dos desprazeres profissionais. A IC é uma forma de exercitar a alteridade, de 

estimular o professor a abandonar o papel tradicional de transmissor do saber para, 

centrado no aprendiz, poder atuar na construção de um saber compartilhado, mantendo, 

pois, uma dinâmica de trocas.  

Quadro 26 – Relato das experiências – apresentações individuais (Grupo III) 

Sujeito 1 Relato 1: O sujeito optou por trabalhar individualmente devido a questões 

relativas à indisponibilidade de horário. Apresentou à filha de 16 anos uma 

charge com uma fala em francês. Essa fala estava contida dentro de um balão 

inserido no quadrinho. Essa charge foi enviada por whatsapp. A adolescente viu 

a imagem, entendeu, e considerou divertida a experiência 

Sujeito 2 Relato 2: Por questões relativas à agenda, também esse profissional optou por 

trabalhar sozinho. Como não atua em sala de aula, mas trabalha em uma escola 

do município natalense, situada numa região reconhecida pelo alto índice de 

criminalidade, o sujeito solicitou que um professor da escola lhe enviasse alguns 

alunos do 5º ano do EF. Esses estudantes visualizaram um anúncio publicitário 

em italiano e foram convidados a ler o anúncio mesmo sem conhecer a língua. 

Embora não tenham reconhecido a maior parte do vocabulário consideraram a 

atividade interessante e divertida. 

Sujeito 3 Relato 3: o sujeito, em trabalho individual, aplicou a atividade com o cônjuge. 

Tratava-se de um artigo em francês sobre a mobilidade. A percepção da 

mensagem começou através das imagens que mostravam situações reais no 
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metrô parisiense. O texto instruía as pessoas a respeitarem o outro. Alguns 

conselhos, tais como: não falar alto ao celular, passar a mochila para a frente do 

corpo ao subir no vagão, não ocupar dois lugares ao mesmo tempo 

fundamentavam o propósito do anúncio. O sujeito destacou que a percepção do 

texto passava pela língua, mas também pelo aspecto cultural, o que estimulou 

uma discussão entre os cônjuges. Esse mesmo sujeito ressaltou que nos 

identificamos com o francês sem nos darmos conta, devido a palavras ou 

expressões ouvidas constantemente na TV, como “prêt-à-porter”, “petit gâteau”. 

Além disso, ressaltou que, no século XIX, as mulheres falavam francês e ainda 

hoje a língua é associada à moda 

Sujeito 4  Relato 4: o sujeito precisou substituir um professor que havia faltado. Optou por 

passar um filme e se deu conta de que, como a película era em inglês, poderia 

propor uma atividade diferente. Sugeriu aos alunos que assistissem a uma parte 

do filme no idioma original – “ninguém sabia inglês”, inclusive o sujeito. Juntos, 

buscaram expressões faciais e outras pistas para inferir o que acontecia. Algumas 

palavras soltas foram compreendidas, o que demonstrou um prévio 

conhecimento, não sistematizado do idioma inglês. A experiência foi 

considerada positiva por ambas as partes 

Sujeito 5 Sem relato. Este sujeito alegou não ter compreendido como desenvolver a 

atividade, uma vez que saíra mais cedo na aula anterior, devido a uma consulta 

médica previamente agendada. Dessa forma, a amostra total foi de 13 sujeitos. 

Fonte – Quadro elaborado pela autora desta pesquisa, 2017 

Os sujeitos 1, 2, 3 e 4 optaram todos por trabalhar a partir de uma só LE, o que 

não censuramos, visto já demonstrar uma abertura ao novo. Apenas o sujeito 4 distancia-

se de uma língua românica, o que se explica pelo fato de não prever a substituição de um 

colega. Ainda que tenham desenvolvido a atividade com uma só LE, é uma experiência 

de IC, pois, além de desconhecerem a língua proposta, estabelecem transferências com a 

LM, bem como com conhecimentos prévios ou de mundo para construir a compreensão.  

O primeiro sujeito entrou em contato com a filha por meio do whatsapp, canal 

através do qual pessoas de todas as idades se comunicam, constituindo uma situação 

informal. Nela, a pluralidade é visível, pois o próprio texto coloca em evidência a 

interação (MELO e SANTOS, 2008). Esse relato também coloca em foco a utilização de 

meios tecnológicos como ferramentas propiciadoras de práticas intercompreensivas. A 

adolescente não só vê a imagem, como a entende e ainda a considera divertida. 

O relato do segundo sujeito chama a atenção para a localização da escola onde o 

profissional atua fora da sala de aula. Situada numa região reconhecida pelo alto índice 

de criminalidade, nem por isso a experiência foi menos agradável para aqueles que dela 

participaram. Moradores dessas regiões de alta periculosidade, frequentemente, são 

estigmatizados e, em geral, possuem baixa autoestima. Mesmo assim, os aprendizes 

requisitados leem o anúncio proposto pelo sujeito e consideram a atividade divertida. Ao 

que tudo indica, sentem-se importantes por participarem da experiência.  

O terceiro relato se destaca pela alusão a uma temática estruturada, verbal e não 

verbalmente, em torno de uma mensagem em prol do respeito ao outro. A compreensão 
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de palavras da língua francesa e de imagens representativas de um metrô contribuem para 

que o cônjuge do sujeito identifique aspectos culturais importantes para a construção de 

uma propaganda organizada pelo serviço de transportes francês. Existe ainda uma 

identificação memorialística com o idioma francês, devido a palavras ou expressões já 

ouvidas nessa língua: “prêt-à-porter”, “petit gâteau”.  

Essa experiência comprova que, uma vez registradas na memória, nossas 

referências linguísticas são mais presentes e significativas do que possamos imaginar. É 

inclusive mencionado um dado histórico, relativo ao século XIX, quando falar francês 

era, sobretudo para as mulheres, um pré-requisito a ser considerado pelo parceiro que a 

conduziria ao matrimônio. Além disso, a língua francesa era símbolo de status social e 

muito utilizada por escritores literários da época, como o romancista carioca Machado de 

Assis. 

Outro fato de extrema relevância ocorre com o sujeito que propõe a compreensão 

do filme a partir da versão original em inglês (quarto relato), língua que nenhuma das 

partes havia estudado. Nesse caso, fica evidente a quebra do paradigma relativo à 

supremacia do professor. A busca por expressões faciais ou indícios que os levasse 

(sujeito e aprendizes) a construir a narrativa cinematográfica, não apenas favorece a 

construção de inferências como também demonstra que não somos detentores de nenhum 

saber absoluto. Sempre haverá algo para o qual necessitaremos da ajuda de outrem. 

 Em todas as experiências relatadas, observamos a IC considerada como um 

“desafio”, palavra cuja recorrência se faz notar no grupo III também no que concerne aos 

questionários. Essa abordagem desafiadora requer novas práticas de ensino, sobretudo 

porque recusa o individualismo (NÓVOA, 2004). As mudanças necessárias se distanciam 

da escolha de correntes educacionais referenciadas somente nos critérios político-

ideológicos.  

Assim como Gadotti (2013), acreditamos que qualidade na educação também é 

dar condições de o professor continuar estudando. Ainda que as políticas educacionais 

visem mais ao crescimento econômico do que ao desenvolvimento social, defendemos 

políticas públicas capazes de aliar desenvolvimento econômico e social em conjunto, sob 

pena de continuarmos reproduzindo a expressão defensora do poder em benefício da 

manutenção desse próprio poder. 

 Reorganizar o ensino de línguas nas escolas e adaptá-lo às realidades do mundo 

implica a implementação de políticas em favor da diversidade linguístico-cultural 

(JANIN, 2008). A IC, portanto, expande-se como um projeto de formação em prol dessa 

diversidade, tão necessária à luta contra a barbárie que assola a humanidade desde os 
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primórdios da História. Convém enfatizar que a valorização do professor é condição para 

educar sob o a perspectiva plurilíngue e pluricultural. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Ao final desta trajetória investigativa sobre a temática intercompreensiva, tecemos 

algumas considerações nada finais por acreditarmos que o enfrentamento das dúvidas é 

um processo e, como tal, segue seu curso apesar do nosso pretenso ponto final. Com o 

objetivo de identificar que projetos, eventos, pesquisas já foram realizados em prol da IC 

nos contextos nacional e local e como estão sendo encaminhadas essas ações para que os 

resultados se multipliquem no âmbito da educação potiguar, desenvolvemos um estudo 

também com o propósito de deixar uma contribuição acadêmica para intervenções futuras 

no contexto natalense. 

Esta pesquisa, de abordagem qualitativa, de natureza aplicada, de finalidade 

exploratória e descritiva e de procedimentos bibliográfico e documental (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009) fez uso do questionário e da entrevista semi-diretiva como 

instrumentos de análise de dados (QUIVY; CAMPENHOUDT, 1998). Nossos 

procedimentos de análise, fundamentados na análise de conteúdo (BARDIN, 1979), bem 

como no referencial teórico apresentado, voltado à integração entre IC, educação e 

formação docente, deram suporte à discussão dos resultados, conduzindo o estudo às 

considerações conclusivas. 

O campo da didática do plurilinguismo, no qual está inserida a IC, está 

dimensionado como um projeto de educação e de formação voltado à diversidade 

linguístico-cultural. Sob esse olhar, o professor precisa adaptar-se às realidades do mundo 

e às políticas em favor da diversidade linguístico-cultural a fim de reorganizar sua prática.  

Esta investigação nos mostra que a IC vem-se consolidando como uma proposta de 

mudança no contexto nacional e local. Mais especificamente no cenário norte-rio-

grandense, os dados apontam para a promoção de mudanças na Educação Básica.  

O difícil contexto da escola pública pode ser um convite necessário à formação de 

novos intercompreendedores, capazes de empreender trabalhos colaborativos, de 

resistência ao monolinguismo e ao monoculturalismo, desde que esses profissionais 

sejam acompanhados em suas práticas docentes, permeadas por formações integralizadas 

à IC. Essa formação continuada precisa estimular a quebra de paradigmas, tais como: o 

mito do domínio perfeito de um idioma seja a LE ou a LM e o mito da fala “ideal” do 

nativo tomada como padrão. 

Esses ajustes podem colaborar para o enfraquecimento do modelo instrucionista 

de educação por meio do qual se prioriza o professor detentor do conhecimento, por 

conseguinte, com a missão de passar todo o conteúdo a um aluno em estado de 
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passividade. O enfraquecimento das premissas humanitárias pela constante pressão por 

resultados em prol do crescimento econômico favorece a busca pelo pragmatismo 

economicista, caracterizado pelo imediatismo e pela descrença nas mudanças em longo 

prazo, o que, ao longo do tempo, vai contribuindo para frustrar e desmotivar o profissional 

que intente trabalhar em prol da dimensão humana. 

O fator tempo também estaria dificultando a adesão de muitos professores ao 

novo. A intensa carga horária, aliada aos baixos salários, bem como a quase inexistência 

de políticas públicas com o objetivo de valorizar socialmente o profissional da educação, 

favorecem a insegurança. De uma perspectiva histórica, observamos que, entre as décadas 

de 1950 e 1970, um professor duplicou a carga horária semanal. Ademais, havia poucos 

alunos e o salário era compensador. Além disso, ser professor era ter um status social 

correspondente a ser médico ou advogado.  

Durante a política educacional do regime militar, a exigência aumentou para 44 

aulas semanais. Correndo de instituição para instituição, convivendo com a incerteza de 

não saber se essas aulas seriam conservadas no ano seguinte, a vida do professor decai. 

No início da década de 1980, é registrado o mais baixo salário da época, sem contar que 

havia professores ministrando 70 aulas por semana, fato que contribuiu 

significativamente para propagar uma concepção messiânica do profissional da educação: 

o abnegado ser humano cujos finais de semana são dedicados a preparar aula e a corrigir 

provas. 

Ao discutir sobre os sete saberes necessários à educação do futuro, Edgar Morin 

(2011) enumera como quarto saber: Ensinar a compreensão. Para ele, o desenvolvimento 

da compreensão pede a reforma das mentalidades. Qualquer que seja a realidade em que 

esteja inserido o professor, se este profissional não estiver disposto a compreender que o 

conhecimento “é uma aventura incerta que comporta em si mesma, permanentemente, o 

risco do erro e da ilusão” (MORIN, 2011, p. 75), os esforços por mudança tenderão a ser 

dificultados.  

A compreensão entre os humanos implica a compreensão entre pessoas, culturas, 

povos de diferentes origens (MORIN, 2011). Em outras palavras, a compreensão entre os 

humanos implica o respeito pelas línguas-culturas. Nessa perspectiva, o professor que 

acredite nas premissas humanitárias, ainda que esteja inseguro, frustrado, desmotivado, 

provavelmente exercerá com mais convicção o papel de pesquisador, enfrentará com mais 

determinação as dúvidas, estará mais predisposto a conhecer o novo e, consequentemente, 

a gerar mudanças. Principalmente porque compreender pressupõe ter empatia. 
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Um grave problema apontado por Morin (2011) é a hipertrofia dos egos, ou seja, 

a necessidade de consagração e de glória voltadas a si como centro do mundo, 

manifestadas por meio de indiferença, egocentrismo, etnocentrismo ou sociocentrismo. 

Professores com esse perfil, ao que parece, são incompatíveis com os princípios basilares 

da IC. Sob esse olhar, resumidamente, poderíamos afirmar que, se tivermos por objetivo 

formar professores-intercompreendedores multiplicadores dessa abordagem, será preciso 

focalizar um grupo pequeno84, composto por profissionais dispostos a aventurar-se na 

incerteza do futuro, predispostos a deixar a reação natural à inércia. 

É preciso, então, concretizar um paradigma de formação potencialmente 

transformador, por isso é imprescindível acompanhar mais de perto os contextos reais de 

trabalho. Em suma, numa dimensão mais pragmática, acreditamos que podemos 

fortalecer ainda mais projetos em parceria com a UFRN, direcionando-os à realidade 

concreta de grupo de profissionais das esferas pública e privada, o que já vem sendo 

encaminhado pela professora Selma Alas Martins junto à SME. 

Ao defender os princípios do conhecimento pertinente, Morin (2011) ressalta que, 

para articular e organizar os conhecimentos, a fim de conhecer e reconhecer os problemas 

do mundo, é necessária a reforma do pensamento. Dito de outra forma, é mister quebrar 

paradigmas. Essa reforma paradigmática pode ser preconizada por meio da IC como 

ferramenta geradora de mudanças na escola pública. A abordagem intercompreensiva, 

justamente por estar fundamentada no trabalho colaborativo entre famílias de línguas, 

permite uma atuação colaborativa entre professores de diversas áreas.  

O professor precisa pensar na reconstrução da educação brasileira como a 

reconstrução da própria sociedade brasileira, sob pena de continuarmos reproduzindo o 

enunciado “não há o que fazer”, o que, para Freire (2011) é um discurso que não podemos 

aceitar. Convém lembrar que a Conferência Mundial sobre Educação para todos, 

realizada na Tailândia, em 1990, assim como as declarações provenientes dessa 

Conferência (Salamanca, Nova Delhi, Dakar), foram convocadas, organizadas e 

patrocinadas pelo Banco Mundial.  

Dessa forma, as bases para o Plano Decenal de Educação para todos (1993 - 2003), 

elaborado no Governo Itamar Franco, assim como as políticas públicas educacionais 

propostas pelos governos seguintes e, mais recentemente, as reformas educacionais 

propostas pelo governo vigente, em geral, fundamentam-se em premissas humanitárias, 

mas passam pelo economicismo, objetivando, prioritariamente, os números do 

                                                           
84 O que já foi observado no minicurso realizado no CEMURE, em 2016. 
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crescimento econômico. Esse foco no economicismo dificulta a implantação de ações 

voltadas a projetos plurilíngues, sobretudo porque, no Brasil, o acesso às várias línguas – 

e até mesmo à própria LM – estão condicionados, majoritariamente, à ascensão 

econômica. 

Mais uma vez, enfatizamos a IC como uma abordagem que procura valorizar a 

diversidade linguístico-cultural numa dimensão humana. Acreditamos que o crescimento 

econômico, sozinho, é avesso à própria busca pelo desenvolvimento. A hélice da 

mundialização econômica encontra-se desnivelada em relação à hélice da mundialização 

humana (MORIN, 2003). Precisamos, pois, valorizar um pensamento policêntrico, 

nutrido das culturas do mundo (MORIN, 2011). 

A IC comprova que não é preciso falar a mesma língua para poder se comunicar, 

com isso, transforma-se numa contracorrente regeneradora (MORIN, 2011). As escolas 

podem tornar-se espaços de sensibilização às diversas línguas-culturas, combatendo o 

monolinguismo e o monoculturalismo. Vale ressaltar que a história da educação no Brasil 

se confunde com a história do colonizador que nos impôs uma língua única. O país possui 

uma diversidade étnica não considerada e pouco explorada no contexto educacional. Para 

que nos libertemos do papel de subordinados culturais, precisamos valorizar a diversidade 

local, nacional e internacional. A diversidade é nossa identidade ao mesmo tempo em que 

nossa identidade é nossa diversidade. 

Para finalizar,  quando adotamos o pensamento popular de que a educação pública 

é gratuita, estamos nos distanciando da responsabilidade que deveríamos assumir, em 

quaisquer das esferas (público ou privada), como trabalhadores da educação. Afinal, 

somos contribuintes, por consequência, agentes no processo. Por outro lado, como vencer 

a situação de impotência, ansiedade e estresse, efeitos negativos da desvalorização dos 

profissionais da educação no Brasil? Esta visão realista não significa que negamos a 

mudança, significa que compreendemos por que muitos professores resistem a essa 

mudança e mostram-se desmotivados em relação ao futuro. 

Senão ao mundo, o que seria utópico, ao menos dentro da sala de aula em que 

atuamos, precisamos lutar por essa mudança. Cientes de que a consciência do 

inacabamento acompanha nossa pesquisa em nível de mestrado, compartilhamos da tese 

defendida por Edgar Morin (2003) de que a tragédia de qualquer escrita reside na tensão 

entre seu inacabamento e a necessidade de se colocar um ponto final. A necessidade deste 

ponto final entra em conflito com a enumeração de possíveis direcionamentos para futuras 

contribuições. Optamos, contudo, por concluir com a convicção de que “a incerteza nos 

acompanha e a esperança nos impulsiona” (MORIN, 2003). 
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APÊNDICE A –  questionário enviado aos professores universitários (grupo I) 

Algumas perguntas 

1. Como se deu o seu primeiro contato com a IC? 

(   ) Congresso   

(   ) Publicações – livros, artigos   

(   ) Outro 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. De que forma a IC foi introduzida no espaço acadêmico em que você trabalha? 

(   ) Curso de Extensão 

(   ) Implementação como disciplina curricular 

(   ) Outros 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Atualmente, como é desenvolvido o trabalho com a IC no espaço acadêmico em que 

você trabalha? 

3.1. Perfil dos alunos 

Qual o curso de procedência desses alunos? 

(   ) Letras 

(   ) Letras e outros cursos de licenciatura 

(   ) Letras e outros cursos 

 

3.2. Panorama contextual 

Existe um trabalho desenvolvido especificamente para cursos de formação de 

professores? 

(   ) Sim                  (   ) Não 

Em caso afirmativo, quais os cursos contemplados? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3.3. Língua(s) em foco 

Como a IC é abordada? 

(  ) Ensina-se uma língua estrangeira – alvo – a partir de uma abordagem plurilíngue, 

focalizada na intercompreensão. 

(   ) Várias línguas são trabalhadas em colaboração sem que haja focalização de uma 

delas. 

(   ) Outro 

_____________________________________________________________________ 
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4. Você conhece outro(s) trabalho(s) com a IC que sejam desenvolvidos na sua região, 

além daquele já realizado no seu cenário acadêmico? 

(   ) Sim       (   ) Não 

Em caso afirmativo, especifique-o(s) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5. Dificuldades e projeções futuras 

Como você avalia o retorno obtido através dos trabalhos desenvolvidos no seu cenário 

acadêmico hoje e em cinco anos? 
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APÊNDICE B –  Questionário enviado aos participantes do I Colóquio de IC – Natal 

(grupo II) 

1. Após o 1º Colóquio de Intercompreensão de Línguas Românicas (ICNATAL, 2013), 

você teve a oportunidade de trabalhar com a Intercompreensão? 

SIM (    )    NÃO (    ) 

EM CASO AFIRMATIVO: 

Como você desenvolveu esse trabalho? Compartilhe conosco, de forma sucinta, essa 

experiência (em que nível, instituição, contexto, disciplina, impressões gerais). Se 

preferir, podemos agendar um encontro85. 

 

EM CASO NEGATIVO: 

2. Por quê? Gostaria de um reforço de formação? Compartilhe conosco suas impressões. 

Se preferir, envie-nos sugestões para que possamos ajudá-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Esta sugestão foi acrescentada apenas quando o questionário foi enviado pela 2ª vez. 
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APÊNDICE C – Questionário enviado aos alunos matriculados na disciplina de IC na 

UFRN – (grupo II) 

1. Você já tinha ouvido falar em Intercompreensão de línguas românicas? 

SIM (    )    NÃO (    ) 

EM CASO AFIRMATIVO: 

Como se deu esse contato? 

(    ) Formação pedagógica. Onde? Qual? 

(    ) Colóquio. 

(    ) Outros. Especifique. 

 

 

EM CASO NEGATIVO 

2. Gostaria de aprofundar o conhecimento?  

(    ) SIM    (    ) NÃO 
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APÊNDICE D –  Questionário inicial – proposto no primeiro dia de minicurso com os 

profissionais da rede pública municipal (Grupo III) 

Gostaríamos de conhecer você melhor. 

A sua resposta será de grande importância a fim de podermos conhecer sua realidade. 

Dessa forma, poderemos desenvolver projetos voltados às suas dificuldades, para melhor 

ajudá-lo. 

Obrigada pela sua colaboração. 

I. Um breve perfil  

1. Nome completo: 

 

 

 

2. Qual a sua idade? 

a. (   ) até 21 anos 

b. (   ) entre 22 e 39 anos 

c. (   ) acima de 40 anos 

 

3. Qual o seu curso de graduação? 

a. (   ) Letras Português 

b. (   ) Letras Língua Estrangeira 

c. (    ) Outro:  

 

4. Onde você trabalha?  

 

 

 

5. Qual o cargo exercido? 

a. (   ) Professor 

b. (   ) Outro: _________________________________________________________ 

 

6. Há quanto tempo você trabalha nessa instituição? 

a. (   ) menos de 3 anos 

b. (   ) entre 3 e 5 anos 

c. (   ) acima de 5 anos 
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Se você for professor, prossiga respondendo às questões de número 7 a 10. Caso não 

esteja lecionando, passe ao item II (Intercompreensão). 

7. Qual a disciplina ministrada? 

a. (   ) Língua Portuguesa 

b. (   ) Língua estrangeira. Qual?  

c. (   ) Outra: __________________________________________________ 

 

8. Qual o nível de ensino para o qual leciona? 

a. (   ) Ensino Fundamental I 

b. (   ) Ensino Fundamental II 

c. (   ) Ensino Médio 

d. (    ) Outro: __________________________________________________ 

 

9. Qual a média de alunos por sala? 

a. (   ) entre 15 e 20 anos 

b. (   ) entre 20 e 30 alunos 

c. (   ) acima de 30 alunos 

 

10. Com que frequência você utiliza o livro didático em sala de aula? 

a. (   ) sempre, em todas as aulas 

b. (   ) quase sempre, na maioria das aulas 

c. (   ) raramente 

 

II. Intercompreensão 

 

1. Você já ouviu falar em Intercompreensão de Línguas Românicas? 

Sim (   )    Não (   ) 

 

2. Em caso afirmativo, como você conheceu a intercompreensão? 

 

a. Eventos (   )  

b. Curso de formação oferecido pela instituição onde trabalha (   )  

c. Outro (   ) 

 

 

 

 

 

 

3. Para você, as línguas estrangeiras 

a. são todas elas importantes para a comunicação entre as mais variadas culturas (   ) 

b. são essenciais para desenvolver uma carreira profissional sólida, principalmente se a 

língua estrangeira for o inglês (   ) 
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c. são importantes, mas requerem um investimento alto, porque só se aprende uma língua 

em contato com um nativo (   ) 

d. outro (   ) 

4. Para você, é possível a compreensão oral e escrita de uma língua estrangeira quando 

não se sabe falar essa língua? 

Sim (   )    Não (   ) 

Por quê? 

 

 

 

 

5. Você proporia aos seus alunos ou ao grupo com o qual você trabalha uma atividade 

através da qual fossem utilizadas línguas estrangeiras desconhecidas tanto para você 

quanto para eles?  

Sim (   )    Não (   ) 

Por quê?  

 

 

 

 

6. Você costuma trabalhar em colaboração com outros colegas? 

Sim (    )   Não (    )   Às vezes (   ) 

7. Cite três razões que poderiam servir de obstáculo a um trabalho colaborativo entre 

professores ou colegas atuantes numa mesma escola ou em outra instituição: 

 

 

 

 

Se você for professor, prossiga respondendo às questões de número 8 a 12. Caso não 

esteja lecionando, basta responder à questão 11. 
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8. O último curso de formação docente do qual você participou ocorreu 

a. (   ) há menos de um ano              b. (   ) há mais de um ano 

9. Das categorias temáticas seguintes, assinale aquela(s) que mais são abordadas  nas 

formações docentes de que você já participou 

a. (   ) tema relacionado à educação – didática ou história da educação 

b. (   ) tema relacionado especificamente à área de atuação do professor 

 

10. Proponha um tema que ainda não tenha sido abordado nas formações docentes de que 

você já participou e que você considere importante: 

 

 

 

11. Quais são as suas expectativas no que diz respeito a realizar um trabalho com línguas 

que você pouco conheça ou nunca tenha estudado? 

12. Como você pensa que os seus próprios formandos vão reagir quando lhes for proposto 

um trabalho com línguas que eles pouco conheçam ou nunca tenham estudado. 
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APÊNDICE E – questionário final – proposto no último dia de minicurso com os 

profissionais da rede pública municipal (Grupo III) 

Agora que você conhece um pouco mais sobre a Intercompreensão, gostaríamos de saber 

sua opinião 

Para cada uma das afirmações seguintes, são indicadas cinco possibilidades de 

resposta. Escolha uma delas e assinale no espaço correspondente.

A. Concordo totalmente 

B. Concordo em parte (apesar de 

algumas restrições, o teor de 

concordância é maior) 

C. Não pensei a respeito 

 

D. Discordo em parte (apesar de 

reconhecer alguns pontos 

positivos, o teor de discordância 

é maior) 

E. Discordo totalmente 

 

A Intercompreensão é... 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

1. uma abordagem teórica pouco 

conhecida nos contextos de ensino-

aprendizagem. 

 

     

2. uma didática capaz de integrar várias 

disciplinas. 

 

     

3. uma ferramenta cuja utilização 

contribui para melhorar a motivação do 

aprendiz. 

 

     

 

Para trabalhar com a 

Intercompreensão, é preciso... 

 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

4. conhecer em profundidade algumas 

línguas estrangeiras. 

 

     

5. implantar uma disciplina específica 

nos currículos escolares. 

 

     

6. saber elaborar material didático. 

 

     

7. colocar tanto o professor quanto o 

aprendiz em contato com falantes 

plurilíngues. 
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Ao se trabalhar com 

Intercompreensão, é essencial que... 

 

 

A 

 

B 

 

C 

 

 

D 

 

E 

8. os docentes participem de formações 

voltadas para essa temática. 

 

     

9. os aprendizes tenham um 

conhecimento aprofundado da língua 

materna. 

 

     

10. os profissionais tenham acesso a 

ferramentas tecnológicas. 

 

     

 

11. Depois de haver passado por essa breve experiência com algumas línguas românicas, 

por meio da qual você vivenciou o desafio de praticar a Intercompreensão, como você se 

posiciona diante da abordagem intercompreensiva? O que mudou em relação às suas 

expectativas iniciais? 

12. Você considera viável o desenvolvimento de um trabalho com a Intercompreensão na 

realidade em que você atua profissionalmente? Que sugestões você daria para a 

implantação ou aprimoramento desse trabalho e para a divulgação da abordagem 

intercompreensiva? 
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APÊNDICE F – Planejamento (minicurso – Grupo III)86 

Objetivo do atelier para a pesquisa: coletar dados para compor a segunda fase de uma 

pesquisa em nível de mestrado cuja temática envolve Intercompreensão de Línguas 

Românicas e Formação de Professores. 

Público-alvo: professores da rede pública de ensino. 

Vagas: 20 pessoas. 

Período: 23 e 30 de agosto e 13 de setembro 2016. 

Tipo de participação: voluntária 

Formato: 20 horas / 2º semestre de 2016. 

• Três encontros, sendo dois sequenciais, em dois dias consecutivos e um último 

encontro, uma semana depois dos dois primeiros, totalizando 9 horas presenciais; 

• Organização, na instituição escolar onde trabalha o professor, do operacional 

necessário para a aplicação de atividade criada durante o atelier, totalizando 11 

horas complementares. 

Objetivo geral do atelier:  instigar um pequeno grupo de professores a promover 

mudanças efetivas e multiplicadoras no espaço em que atuam, utilizando como 

ferramenta a intercompreensão de línguas românicas. 

Objetivos específicos: 

• Promover situações por meio das quais o professor possa vivenciar a prática 

intercompreensiva a fim de que proponha essa mesma experiência aos alunos de 

forma mais consciente e engajada; Ajudar os professores a criar, cada um, uma 

atividade simples, a ser aplicada nas escolas em que trabalham, com seus próprios 

alunos, para, posteriormente, relatar essa experiência no pequeno grupo; 

• Motivar esse pequeno grupo de professores a, gradativamente, reunir novos 

colegas, de diversas áreas do conhecimento, para que, com a participação de 

outros profissionais, possam criar uma rede de novos intercompreendedores. 

 

Habilidade priorizada: compreensão escrita. 

Metodologia: Intercompreensão. 

Vantagens da intercompreensão: autoconfiança, descoberta de várias línguas, 

aperfeiçoamento da língua materna (língua portuguesa, Brasil), aprimoramento da 

capacidade leitora, autonomia, trabalho em colaboração, respeito à diversidade de 

línguas-culturas. 

Material: próprio e seleção de textos já publicados, apropriados aos objetivos 

apresentados. 

  

                                                           
86 O formato deste planejamento tomou como referência o documento de mesmo gênero apresentado como 

apêndice na dissertação de mestrado de Cristina Helena Carola. O trabalho de Carola intitula-se: Práticas 

de Intercompreensão entre Línguas Românicas: desenvolvimento da competência de leitura plurilíngue em 

estudantes de Ensino Médio de uma escola técnica (ETEC) de São Paulo. USP, 2015.  
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Avaliação:  

• Autoavaliação por meio de dois questionários (inicial e final);  

• Reflexão final dos participantes sobre a experiência vivenciada;  

• Exercícios em sala de aula. 

Referências: 

ANDRADE, A. I., MARTINS, F. e PINTO, A. S. Référentiel de Compétences em 

Didactique de L’Intercompréhension – REFDIC. Miriadi, 2016. Disponível em: 

<https://www.miriadi.net>. Acesso em: 09 de jun. de 2016. 

BEACCO, J-C et al. Guide pour le développement et la mise en oeuvre de curriculums 

pour une éducation plurilingue et interculturelle. Conseil de l’Europe, 2015. 

Disponível em: <https://www.coe.int/t/dg4/.../GuideEPI2010_FR.pdf>. Acesso em: 14 

de fev. de 2016. 

MUÑOZ, A.M.E e BURGOS, M.T.M. L’intercompréhension à travers l’expérience 

des ateliers. Saarbrüken, Alemanha: Éditions Universitaires Européennes, 2013. 

CAROLA, C. H. Práticas de Intercompreensão entre Línguas Românicas: 

desenvolvimento da competência de leitura plurilíngue em estudantes de Ensino Médio 

de uma escola técnica (ETEC) de São Paulo.  São Paulo, SP: USP, 2015. Dissertação de 

Mestrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.miriadi.net/
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APÊNDICE G –  Atividade 1 (realizada durante o minicurso – Grupo III) 

Texto 1 

Nos regards se sont croisés à… 

Nos regards se sont croisés ce matin à de nombreuses reprises et nous avons fini par nous 

sourire. J’aimerai te revoir. 

Des cheveux longs en queue de cheval, une chemise et une veste. Je pense que nous nous 

étions déjà vus. Tu es descendu à Place d’Italie. Il était 8h35. 

 

Texto 2 

Jambes qui se touchent 

Vers 23h20, un jeune homme asiatique qui portait une chemise blanche et tenait une 

mallette noire est monté dans le métro. Il s’est assis à ma gauche et nos jambes sont restées 

en contacte jusqu’au terminus à Villejuif.  

 

http://paris.croisedanslemetro.com/annonce/22827/ 

 

A. Cada uma das ilustrações seguintes está associada a um dos textos (1 ou 2). Faça uma 

leitura global dos dois documentos e coloque entre parênteses o número correspondente 

ao texto que guarda relação com a ilustração apresentada.  

 (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

 

B. Preencha a ficha seguinte, tomando por base a leitura global de cada um dos textos (1 

e 2) 

 

ELEMENTOS DA 

NARRATIVA 

TEXTO 1 TEXTO 2 

O QUÊ?  

 

 

QUEM?  

 

 

ONDE?  

 

 

QUANDO?  

 

 

 

 

http://paris.croisedanslemetro.com/annonce/22827/
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Texto 3 

Marina estaba contenta con haber escogido el turno de tarde en el trabajo porque si no 

tenía que madrugar rendía mucho más. El único inconveniente era que la vuelta a casa en 

metro era un tanto inquietante por la poca gente que había a esas horas. Pero incluso con 

pocos usuarios, Marina no dudaba en inventar historias de amor que olvidada en cuanto 

se bajaba del metro. 

 

http://www.diariofemenino.com/articulos/amor/historias-de-amor/historia-de-amor-en-

el-metro-amores-imaginarios/ 

 

C. Você concorda com estas afirmações? Assinale Sim ou Não e vamos discutir suas 

justificativas 

 

AFIRMAÇÃO  SIM  NÃO  

Marina gosta de acordar cedo   

Marina demonstra ser uma pessoa bastante racional   

Marina se sente totalmente confortável com suas escolhas   

 

Texto 4 

Piccole storie d’amore 

Il libro contiene nove brevi racconti sull'amore, tutti con un finale a sorpresa.  

Nel primo, "La telefonata", una ragazza di vent'anni deve scegliere tra un vecchio e un 

nuovo amore. In "Dammi la mano" un uomo s'innamora di una donna che ha incontrato 

nella metropolitana. 

 

http://www.casadellibro.com/libro-piccole-storie-d-amore--4-livello-2000-parole/ 

 

D. Vamos fazer deduções? O que significaria os excertos seguintes? 

 

Piccole storie d’amore  

Nove brevi racconti sull’amore  

Con un finale a sorpresa  

Nel primo  

Deve scegliere tra un vecchio e un nuovo 

amore 

 

Che ha incontrato nella metropolitana  

 

E. Vamor resumir? Do que se trata? 

 

 

 

http://www.diariofemenino.com/articulos/amor/historias-de-amor/historias-de-amor-dejate-llevar-por-los-sentimientos-y-disfruta/
http://www.diariofemenino.com/articulos/amor/historias-de-amor/historia-de-amor-en-el-metro-amores-imaginarios/
http://www.diariofemenino.com/articulos/amor/historias-de-amor/historia-de-amor-en-el-metro-amores-imaginarios/
http://www.casadellibro.com/libro-piccole-storie-d-amore--4-livello-2000-parole/
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APÊNDICE H – Atividade 2 (realizada durante o minicurso – Grupo III) 

Leia os textos seguintes: 

Texto 1: 

Alice de l’autre côté du miroir 

De: James Bobin 

Avec: Mia Wasikowska , Johnny Depp, Helena Bonham 

Carter plus 

Genres: Fantastique, Comédie 

Nationalité: Américain 

Alice a grandi. Après son retour du pays des merveilles, 

elle a sillonné les mers sur les traces de son père pendant 

près de 3 ans. Lors de son retour de Chine, elle est 

malheureusement rattrapée par divers problèmes que sa 

mère a dû subir le temps de son voyage. L'histoire bascule 

lorsque Absolem finit par embarquer Alice à travers un 

miroir pour retrouver ses amis du pays des 

merveilles. Quelque chose de terrible arrive là-bas, le 

Chapelier Fou va mal et seule Alice serait capable de le 

sauver. Vous l'aurez compris, si on retrouve l'univers d'Alice dans ce second volet, c'est 

autour de l'histoire du Chapelier Fou que s'articule l'intrigue. 

<http://www.mcm.fr/alice-de-l-autre-cote-du-miroir-un-film-aussi-touchant-que-

fantastique-la-critique-de-la-redac-spoilers-a531025.html> 

 

 

Texto 2: 

Título: Alicia a través del espejo 

Título original: Alice Through the Looking 

Glass 

País: USA 

Director: James Bobin  

Reparto: Johnny Depp, Anne Hathaway, Mia 

Wasikowska, Rhys Ifans, Helena Bonham 

Carter, Sacha Baron Cohen, Alan 

Rickman, Stephen Fry, Michael 

Sheen, Timothy Spall,Matt Lucas, Lindsay 

Duncan, Leo Bill, Geraldine James, Andrew Scott, Richard Armitage, Ed Speleers  

Alice ha pasado los últimos años siguiendo los pasos de su padre y navegando en alta 

mar. A su regreso a Londres, atraviesa un espejo mágico y regresa al reino fantástico del 

Submundo con sus amigos el Conejo Blanco, Absolem , el Gato de Cheshire y el 

Sombrerero Loco, que no es él mismo. El Sombrerero ha perdido su Muchosidad, por lo 

que Mirana  envía a Alice a pedir prestada la Cronosfera, un globo metálico dentro de la 

cámara del Gran Reloj que alimenta todos los tiempos. Al volver al pasado, se cruza con 

amigos -y enemigos- en diferentes momentos de sus vidas, y se embarca en una carrera 

peligrosa para salvar al Sombrerero antes de que acabe el tiempo. 

<http://www.elseptimoarte.net/peliculas/through-the-looking-glass-8122.html> 

 

 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=194480.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=180154.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12839.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5894.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5894.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-221904/casting/
http://www.allocine.fr/films/genre-13012/
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.elseptimoarte.net/directores/james-bobin
http://www.elseptimoarte.net/actores/johnny-depp
http://www.elseptimoarte.net/actores/anne-hathaway
http://www.elseptimoarte.net/actores/mia-wasikowska
http://www.elseptimoarte.net/actores/mia-wasikowska
http://www.elseptimoarte.net/actores/rhys-ifans
http://www.elseptimoarte.net/actores/helena-bonham-carter
http://www.elseptimoarte.net/actores/helena-bonham-carter
http://www.elseptimoarte.net/actores/sacha-baron-cohen
http://www.elseptimoarte.net/actores/alan-rickman
http://www.elseptimoarte.net/actores/alan-rickman
http://www.elseptimoarte.net/actores/stephen-fry
http://www.elseptimoarte.net/actores/michael-sheen
http://www.elseptimoarte.net/actores/michael-sheen
http://www.elseptimoarte.net/actores/timothy-spall
http://www.elseptimoarte.net/actores/matt-lucas
http://www.elseptimoarte.net/actores/lindsay-duncan
http://www.elseptimoarte.net/actores/lindsay-duncan
http://www.elseptimoarte.net/actores/leo-bill
http://www.elseptimoarte.net/actores/geraldine-james
http://www.elseptimoarte.net/actores/andrew-scott
http://www.elseptimoarte.net/actores/richard-armitage
http://www.elseptimoarte.net/actores/ed-speleers
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/through-the-looking-glass-8122.html
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Texto 3: 

Alice attraverso lo specchio 

Genere: Avventura , Fantasy 

Anno: 2016 

Regia: James Bobin 

Attori: Mia Wasikowska, Johnny Depp,Helena 

Bonham Carter, Anne Hathaway,Michael 

Sheen, Sacha Baron Cohen, Richard Armitage, Alan 

Rickman, Rhys Ifans, Matt Lucas, Timothy 

Spall, Stephen Fry, Lindsay Duncan, Geraldine 

James, Andrew Scott, Ed Speleers 

Paese: USA 

Durata: 113 Min 

Alice Kingsleigh ha trascorso gli ultimi anni seguendo le impronte paterne e navigando 

per il mare aperto. Al suo rientro a Londra, si ritrova ad attraversare uno specchio magico 

che la riporta nel Sottomondo dove incontra nuovamente i suoi amici il Bianconiglio, il 

Brucaliffo, lo Stregatto e il Cappellaio Matto che sembra non essere più in sé. Il 

Cappellaio ha perso la sua Moltezza, così Mirana  manda Alice alla ricerca della 

Chronosphere, un oggetto metallico dalla forma sferica custodito nella stanza del Grand 

Clock che regola il trascorrere del tempo. Tornando indietro nel tempo, incontra amici - 

e nemici - in diversi momenti della loro vita e inizia una pericolosa corsa per salvare il 

Cappellaio prima dello scadere del tempo. 

<http://www.comingsoon.it/film/alice-attraverso-lo-specchio/52786/scheda/> 

 

A. Somos todos Alice? 

 

O que você descobriu do outro lado de cada um dos textos e que não esperava 

encontrar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comingsoon.it/film/avventura/
http://www.comingsoon.it/film/fantasy/
http://www.comingsoon.it/film/2016/
http://www.comingsoon.it/personaggi/james-bobin/235734/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/mia-wasikowska/166270/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/johnny-depp/29240/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/helena-bonham-carter/12229/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/helena-bonham-carter/12229/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/anne-hathaway/138034/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/michael-sheen/95386/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/michael-sheen/95386/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/sacha-baron-cohen/149667/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/richard-armitage/164017/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/alan-rickman/86371/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/alan-rickman/86371/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/rhys-ifans/47707/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/matt-lucas/114407/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/timothy-spall/97975/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/timothy-spall/97975/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/stephen-fry/39874/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/lindsay-duncan/36532/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/geraldine-james/54048/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/geraldine-james/54048/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/andrew-scott/149462/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/ed-speleers/201519/biografia/
http://www.comingsoon.it/film/alice-attraverso-lo-specchio/52786/scheda/
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B. Preencha o quadro seguinte. Siga as pistas. 

 

LÍNGUA 1:  

__________________ 

LÍNGUA 2:  

_______________________ 

 

 

LÍNGUA 3:  

_______________________ 

 

 

 

Le Chapelier Fou va mal 

 

  

 

 

Atraviesa un espejo mágico 

 

 

 

 

 Nel Sottomondo dove incontra 

nuovamente i suoi amici 

 

Elle a sillonné les mers sur 

les traces de son père 
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APÊNDICE I – Alguns textos propostos como sugestão para a atividade que culminou 

nos depoimentos apresentados no final do minicurso (Grupo III) 

La mobilité en ville 

 

Améliorer la qualité de vie en ville, en apportant des solutions de mobilités simples et 

des services toujours plus innovants, est l’ambition de la RATP. Dans cet objectif, elle 

met tout en œuvre pour améliorer l’expérience de transport pour ses voyageurs. 

Véritable sujet de société, « Le manque de savoir-vivre » est une préoccupation massive 

pour 60% des Français (IPSOS, 2011). Il constitue  donc un sujet naturel pour 

la RATP qui, en tant que transporteur public et par la taille de son réseau, représente un 

véritable laboratoire du « vivre ensemble ». 

Successivement en 2011 et 2012, le dispositif « Restons civils sur toute la ligne » a été 

déployé  pour susciter une prise de conscience. Cette démarche a recueilli une large 

adhésion puisque 94% des voyageurs interrogés (97% des voyageurs intensifs) déclarent 

que c’est une bonne chose que la RATP sensibilise sur les règles du « savoir voyager 

ensemble ». La légitimité de la RATP est donc unanimement reconnue puisque 94% des 

personnes interrogées déclarent qu’il est important que la RATP communique sur le sujet 

des incivilités. 

Au-delà de la communication, des actions de sensibilisation sont menées notamment 

auprès des jeunes pour aborder les règles du vivre ensemble dans les transports. Riche 

de ces expériences et animée par la conviction que la pédagogie et la prévention sont des 

leviers majeurs pour lutter contre les incivilités, la RATP a collaboré avec le Rectorat de 

l’académie de Paris à la réalisation du kit « La civilité, ça change la ville ». 

 

    

“Qui paresse aux heures de pointe risqué 2 ou 3 plaintes” 

“Qui Voyage le dos charge enlève son sac à dos pour moins gêner” 

 

http://lewebpedagogique.com/blog/vivre-ensemble-la-civilite-ca-change-la-ville/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://lewebpedagogique.com/blog/vivre-ensemble-la-civilite-ca-change-la-ville/
https://coucouparigi.files.wordpress.com/2014/02/ratp_incivilites__4_.jpg
https://coucouparigi.files.wordpress.com/2014/02/actu_tortue.jpg
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Citizenpost.fr 

 

http://www.efira.it/poesie/bandeira_bestia.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.efira.it/poesie/bandeira_bestia.htm
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Es.slideshare.net 
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Pt.slideshare.net 

 

Javier Ángel Encinas Bardem - Actor español 

 Nació el 1 de marzo de 1969 en Las Palmas de Gran Canaria. 

Hijo de José Carlos Encinas Doussinague y de la actriz Pilar Bardem. 

Sobrino del director Juan Antonio Bardem. Cuando cuenta dos años su 

familia se trasladó a Madrid. 

Cursó estudios en la Escuela de Artes y Oficios. Como actor apareció 

a los cuatro años en la serie de televisión "El pícaro", en 1985 

protagonizó cuatro capítulos de "Segunda enseñanza", y en 1988 intervino en "Brigada 

central". Entra en un grupo independiente de teatro para interpretar las obras "El médico 

a palos" y "El sombrero de tres picos". 

En 1990 debutó en el cine con "Las edades de Lulú", seguida de "Amo tu cama rica" 

(1991) y "Jamón, jamón" (1992), por la que recibió el premio al mejor actor del Círculo 

de Escritores Cinematográficos, premio revelación de la Unión de Actores, premio a la 

mejor interpretación masculina de ADIRCE y premio Sant Jordi al mejor actor en 1993. 

En 1991 intervino en "Tacones lejanos", además de "Huidos" y "El amante bilingue" 

(1992). 

http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/6686/Javier%20Bardem 

 

 

 

http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/6438/Pilar%20Bardem
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/451/Juan%20Antonio%20Bardem
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/6686/Javier%20Bardem

