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Encher a vida cotidiana de ternura exige uma inversão sensorial que vai desde a 

vivência perceptual mais próxima até a desarticulação de complexos códigos que nos 

indicam corredores preestabelecidos de semantização do mundo. É necessária uma 

inversão sensorial para ressignificar a vida diária, para aceder, como nos grandes 

ritos iniciáticos, a uma alteração do estado de consciência que nos obrigue a deslocar 

as fronteiras dentro das quais foi aprisionado nosso sistema de conhecimento. 

Luis Carlos Restrepo - El derecho a la ternura 

 

 

 



RESUMO 

 

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. 2015. 225 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Sociais, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.  

 

 

O processo de internacionalização das universidades brasileiras, em um contexto mundial no qual 

se multiplicam as interfaces de contato linguístico e, consequentemente, cultural entre os sujeitos, 

traz como consequência, entre outras, a reflexão sobre a formação de um repertório plurilíngue e 

o desenvolvimento da competência plurilíngue e pluricultural do estudante nos níveis anteriores 

de escolarização, antes do ingresso na universidade, e os modos pelos quais isto pode ser 

alcançado. Esta dissertação tem por objetivo investigar o desenvolvimento da competência de 

leitura plurilíngue em estudantes de Ensino Médio de uma escola técnica pública do Estado de 

São Paulo que realizaram um curso de leitura plurilíngue de textos autênticos, segundo a 

abordagem de ensino de línguas própria à didática do plurilinguismo, a Intercompreensão entre 

línguas aparentadas. A proposição autoral do curso “Leitura Pluriligue” – que implicou na 

definição de objetivos, concepção da progressão, do material didático e dos instrumentos de 

avaliação – deve-se à falta de material e de práticas educativas em Intercompreensão voltadas a 

este público. A implicação da pesquisadora na práxis, em todas as etapas do curso, determinou 

que a pesquisa fosse caracterizada como pesquisa-ação. O quadro teórico geral, que serviu de 

diretriz para a elaboração do curso e para a análise dos dados, baseou-se nos conceitos e 

pressupostos da didática do plurilinguismo (BEACCO, 2005; 2007; CANDELIER, 2007; GAJO, 

2009), entendida como meio de promover a educação plurilíngue. Além disso, recorremos aos 

pressupostos das abordagens plurais de línguas, principalmente aos da Intercompreensão 

(BLANCHE-BENVENISTE e VALLI, 1997; DABÈNE, 1996; MEISSNER e al., 2004, 

DEGACHE, 2006; CASTELLOTTI, 2008; ESCUDÉ e JANIN, 2010). E, por abordarmos a 

questão do desenvolvimento de uma competência plurilíngue pelo viés da recepção de textos 

escritos, observamos as teorias sobre leitura e leitura em língua estrangeira (JOUVE, 1993; 

MALHEIROS POULET e al., 1994; PIETRARÓIA, 1997, 2011; COSTE, 2002; KLEIMAN, 

2008,2009; GIASSON, 2008). Nosso corpus de pesquisa é constituído por dados sócio-

linguísticos dos participantes, que foram coletados por meio de fichas diagnósticas, e pelas 

produções dos estudantes, que incluem atividades em sala de aula e o questionário de 

autoavaliação. Os resultados mostraram a relação dos aprendentes com a aprendizagem de 

línguas estrangeiras e com a própria L1 e como eles se apropriaram das estratégias próprias à 

Intercompreensão na leitura e compreensão de textos em línguas estrangeiras aparentadas.  

Palavras-chave: Intercompreensão, Competência de leitura plurilíngue, Ensino Médio. 

 

 



ABSTRACT 

 

CAROLA, C.H. 2015. Intercomprehension Experience Over Romance Languages: 

Plurilingual reading competency development  for High-School students in a Sao Paulo 

State Technical School (ETEC). 2015. 225 f. Thesis (Master) - Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Sociais, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.  

 

 

Within a worldwide context in which linguistic and consequently cultural contact interfaces 

multiply between social actors, the process of Brazilian Universities Internationalization brings as 

a result among others the reflexion about Plurilingual fund and Pluricultural and Plurilingual 

competency development of students at pre-schoolar level and before college admission, also the 

means by which can be accomplished. Elementary students at a Technical Public School in São 

Paulo State carried out a Plurilingual course on authentic scripts basis according to language 

tuition approach proper to Plurilingual preceptive, say, Intercomprehension between allied 

languages, thus the aim for this essay is to look students over competency development on 

Plurilingual reading. The authorial assertion “Plurilingual Reading” – which implied on targets 

definition, advancing conception from preceptive material and assessment instruments – due to 

the shortage of educational practices and material about intercomprehension headed to this sort of 

public. The distinct examiner involvement at every course stage imposed an action-research 

characteristic to this research. The general theoretical frame which was used as directive for the 

course work out and data analyses, was based on concepts and Plurilingual preceptive quotes 

(BEACCO, 2005,2007; CANDELIER, 2007; GAJO, 2009) known as a mean of Plurilingual 

education promotion. Additionally we made use of approach quotes at language plural, mainly 

those from Intercomprehension (BLANCHE-BENVENISTE e VALLI, 1997; DABÈNE, 1996; 

MEISSNER e al., 2004, DEGACHE, 2006; CASTELLOTTI, 2008; ESCUDÉ e JANIN, 2010). 

We were able to observe foreign language reading theory by approaching the matter of 

plurilingual competency development through the bias of written texts (JOUVE, 1993; 

MALHEIROS POULET e al., 1994; PIETRARÓIA, 1997, 2011; COSTE, 2002; KLEIMAN, 

2008,2009; GIASSON, 2008). Our examiner corpus is formed by sociolinguistic data from 

participants which were collected from diagnostic sheets and also from learner’s output which 

include classroom activities and self-assessment queries. The outcome showed learners 

connection to foreign language apprenticeship as well as their own tongue and how they came up 

with own strategies  for reading intercomprehension and foreign language texts.   

 

Key words: Intercomprehension, Plurilingual reading competency, High-School Education. 

 

 

 

 



RESUMÉ 

 

CAROLA, C.H. Pratiques d’Intercompréhension entre les langues romanes: le 

développement de la compétence de lecture plurilingue des apprenants d’un lycée 

professionnel (ETEC) de São Paulo. 2015. 225 f. Mémoire (Master) - Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Sociais, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.  

 

 

Le processus d’internationalisation des universités brésiliennes, dans un contexte mondial dans 

lequel se multiplient les interfaces de contact linguistique et donc culturels entre les sujets, 

entraîne, entre autres, la réflexion sur la formation d’un répertoire plurilingue et le 

développement de la compétence plurilingue et pluriculturelle des apprenants dans les niveaux 

qui précèdent l’entrée à l’université, et les façons dont cela peut être réalisée. Ce mémoire vise à 

étudier le développement de la compétence de lecture plurilingue des apprenants d’un lycée 

professionnel public de São Paulo qui ont suivi un cours de lecture plurilingue de textes 

authentiques, selon une approche d’enseignement de langues appartenant à la didactique du 

plurilinguisme, l’Intercompréhension entre langues apparentées. La proposition du cours 

“Lecture Plurilingue” – avec la définition des objectifs et des outils d’évaluation et la conception 

des activités – a été faite en raison du manque de méthodes et pratiques éducatives en 

Intercompréhension visant le public de cette recherche. L’implication du chercheur dans la 

pratique, en classe, a déterminé la nature de la recherche comme recherche-action. Le cadre 

théorique général, qui a servi de référence pour le développement de la formation et pour 

l’analyse des données, s’est basé sur les concepts de la didactique du plurilinguisme (BEACCO, 

2005,2007; CANDELIER, 2007; GAJO, 2009), comprise comme un moyen de promouvoir 

l’éducation plurilingue. En outre, nous avons utilisé les concepts des approches plurielles des 

langues, principalement celles de l'Intercompréhension (BLANCHE-BENVENISTE e VALLI, 

1997; DABÈNE, 1996; MEISSNER e al., 2004, DEGACHE, 2006; CASTELLOTTI, 2008; 

ESCUDE e JANIN, 2010). Etant donné que nous avons abordé la question du développement 

d’une compétence plurilingue du point de vue de la réception de textes écrits, nous nous sommes 

basés sur les théories de lecture et de la lecture des langues étrangères (JOUVE, 1993; 

MALHEIROS POULET e al., 1994; PIETRARÓIA, 1997, 2011; COSTE, 2002; KLEIMAN, 

2008, 2009; GIASSON, 2008). Notre corpus de recherche se compose de données 

sociolinguistiques des apprenants, qui ont été recueillies au moyen des questionnaires, et les 

productions des apprenants, y compris les activités en classe et le questionnaire d’auto-

évaluation. Les résultats ont montré la relation des apprenants avec l’apprentissage des langues 

étrangères et avec sa propre langue maternelle et comment ils utilisent les stratégies 

d’Intercompréhension en lecture et en compréhension de textes en langues étrangères 

apparentées. 

 

Mots-clés: Intercompréhension, Compétence de lecture plurilingue, Lycée. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A sociedade contemporânea e, por consequência, suas instituições (educacionais, 

econômicas e comerciais) estão imersas em um processo acelerado de globalização, que vem 

reconfigurando as relações entre os sujeitos/atores sociais, aumentando, por exemplo, as 

interfaces de contato linguístico e cultural, seja pela facilidade de deslocamento, seja pelo avanço 

das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação), que oferecem uma diversidade de 

possibilidades de comunicação e interação. Este processo, que aproxima, mas não homogeneíza, 

isto é, não “apaga” as diferenças linguísticas e culturais entre os sujeitos, demanda mudanças no 

plano da educação. 

 A escola, do ensino fundamental à universidade, como principal instância de formação 

dos sujeitos, deveria priorizar o desenvolvimento de competências que preparassem os sujeitos 

para interagir e agir neste contexto global, intercultural e multilíngue, entre elas a competência 

plurilíngue e pluricultural (COSTE, MOORE e ZARATE, 2009), que envolve a capacidade do 

sujeito para gerir, em contexto, suas experiências culturais e seu repertório plurilíngue, isto é, 

seus conhecimentos de línguas e suas competências linguísticas para variados fins (leitura, 

conversação, escrita). Repertório plurilíngue que cabe aos sistemas educacionais, por meio do 

ensino de línguas estrangeiras, fazer evoluir.   

 O objetivo geral desta dissertação foi investigar o desenvolvimento de uma das faces da 

competência plurilíngue e pluricultural, a competência de leitura plurilíngue, que é a capacidade 

para ler textos em várias línguas, mesmo aquelas não estudadas no sistema escolar, tirando o 

máximo proveito da proximidade linguística, dos conhecimentos prévios (linguísticos e de 

mundo) e de competências anteriormente adquiridas. Escolhemos focar a compreensão escrita 

porque entendemos que os sujeitos precisam conseguir ler e compreender os milhões de textos 

escritos que circulam, atualmente, nos mais variados meios, internet, jornais, revistas, livros, para 

ter acesso a informações em um universo mais amplo. 

 Em nossa experiência no Centro Interdepartamental de Línguas da FFLCH (CL/FFLCH) 

como monitora do curso “Práticas de Leitura em Francês”, níveis 1 e 2, pudemos perceber a real 

importância de desenvolver a competência de compreensão escrita em LE no contexto da 

universidade, instituição que vem passando por um processo de internacionalização. Este 

processo traz as interfaces de contato linguístico e cultural, e suas consequências, para dentro da 
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universidade, provocando a reflexão sobre a formação do repertório plurilíngue do estudante e 

sobre a própria forma de ensinar línguas estrangeiras.  

 Atualmente, o ensino de LE, inclusive no CL/FFLCH, segue uma lógica monolíngue, em 

que cada língua oferecida é ensinada como se fosse um “objeto puro” (ESCUDÉ e JANIN, 2010), 

sem relação com as demais línguas estrangeiras do currículo ou com a primeira língua (L1). A 

ideia de repertório plurilíngue, no entanto, está inserida em uma outra lógica, a do plurilinguismo, 

que busca articular os conhecimentos e desenvolver competências transversais, tomando a 

diversidade linguística e cultural como fonte de enriquecimento e de compreensão recíproca. 

 Em razão da crescente demanda pela leitura de textos em LE na universidade e da 

reflexão sobre a formação do repertório plurilíngue do estudante, no contexto da 

internacionalização da instituição, nos questionamos sobre a viabilidade de preparar este 

estudante previamente, isto é, nos níveis anteriores de escolarização. Decidimos, então, investigar 

o desenvolvimento da competência de leitura plurilíngue em estudantes do Ensino Médio (EM) 

de uma escola técnica pública do Estado de São Paulo. Fizemos isso oferecendo um curso de 

leitura plurilíngue que usou uma abordagem plural de ensino de línguas estrangeiras própria à 

didática do plurilinguismo e que privilegia a compreensão escrita e oral, a Intercompreensão 

entre línguas aparentadas (IC). A Intercompreensão propõe um trabalho simultâneo e integrado 

com várias línguas de uma mesma família, tirando proveito da proximidade lexical e funcional 

entre elas para fins de compreensão. 

 Apesar de os estudos com a Intercompreensão entre línguas aparentadas terem iniciado na 

década de 1970, com Louise Dabène e Claire Blanche-Benveniste, há poucas pesquisas 

envolvendo o público do Ensino Médio – entre as mais recentes, Margueritte (2011), Carrington 

(2011), Reissner (2010), Nielfi (2010) e Griot (2008), nenhuma delas no Brasil. Nosso estudo 

traz, portanto, novos dados à reflexão sobre os efeitos/potencialidade de uma formação em IC 

para adolescentes pré-universitários. Considerando a ausência de práticas educativas em IC que 

possam ser observadas no Ensino Médio brasileiro e a necessidade de produção de 

conhecimentos sobre a prática da Intercompreensão, entendemos que a melhor maneira de 

conduzir este estudo foi realizar uma pesquisa qualitativa que, devido à implicação direta da 

pesquisadora na práxis, assumiu aspectos de pesquisa-ação. 

 O referencial teórico desta pesquisa tem por base os conceitos e pressupostos da didática 

do plurilinguismo (BEACCO, 2005;2007; CANDELIER, 2007; GAJO, 2009), entendida como 
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meio de promover a educação plurilíngue, e da Intercompreensão (BLANCHE-BENVENISTE e 

VALLI, 1997; DABÈNE, 1996; MEISSNER e al., 2004, DEGACHE, 2006; CASTELLOTTI, 

2008; ESCUDÉ e JANIN, 2010). E, por abordarmos a questão do desenvolvimento de uma 

competência de leitura plurilíngue, observamos as teorias sobre leitura e leitura em língua 

estrangeira (JOUVE, 1993; MALHEIROS POULET e al., 1994; PIETRARÓIA, 1997, 2011; 

COSTE, 2002; KLEIMAN, 2008,2009; GIASSON 2008). 

 Esta pesquisa contribui com a reflexão sobre o novo papel que o ensino de línguas 

estrangeiras assume na sociedade global, o de preparar os sujeitos para viver a pluralidade 

linguística e cultural. Para isso, não só discute as potencialidades das abordagens plurais de 

ensino de línguas, especialmente da Intercompreensão, mas apresenta dados referentes à sua 

aplicação. O questionamento de um modus operandi somente é possível ao se conhecer outro. 

Quando um pesquisador compartilha suas experiências com uma nova metodologia, assumindo 

também o papel de educador, passa a contribuir para a reflexão docente sobre as práticas de 

ensino.  

 Nossa experiência com a IC e os estudantes do EM mostrou que o desenvolvimento da 

competência de leitura plurilíngue é uma trajetória complexa, que não acontece durante um curso 

de 30 horas, mas ao longo da vida, e que envolve formação linguística, conhecimento de mundo, 

vivência (com estrangeiros), aspectos cognitivos, metacognitivos e socioafetivos e aprendizagem 

em autonomia; e que a IC tem muito a contribuir com a dimensão educativa do ensino de línguas 

estrangeiras, aquela que diz respeito à formação de um cidadão capaz de perceber e respeitar a 

diversidade linguística. 

 Esta dissertação relata o desenvolvimento da pesquisa em quatro partes.  

Nos dois primeiros capítulos, apresentamos nosso referencial teórico. No capítulo 1, 

abordamos questões referentes ao plurilinguismo, à educação plurilíngue e à didática do 

plurilinguismo, situando a discussão diante dos desafios que advém das interações entre sujeitos 

de línguas e culturas diversas na sociedade global. Abordamos aspectos fundamentais da 

educação plurilíngue,  que são relevantes em qualquer contexto (não só no europeu), 

estabelecendo contrapontos com a concepção mais tradicional de ensino de língua estrangeiras. 

Apresentamos ainda as principais implicações do plurilinguismo na educação, principalmente no 

que se refere às metodologias plurais de ensino de línguas estrangeiras: abordagem intercultural, 

didática integrada, sensibilização às línguas e a Intercompreensão entre línguas aparentadas. No 
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capítulo 2, apresentamos uma destas abordagens, a Intercompreensão entre línguas aparentadas, 

por ter sido esta a abordagem que aplicamos no grupo de pré-universitários envolvido nesta 

pesquisa, distinguindo a metodologia, a didática da Intercompreensão, do fenômeno de 

compreensão recíproca que ela representa. Exploramos os conceitos operacionais da IC – 

continuum de línguas, intencionalidade e previsibilidade pelo contexto e pela forma – e suas 

principais características: a transferência de competências e conhecimentos prévios e a 

dissociação de competências. Por privilegiar a compreensão escrita e oral, exploramos referências 

sobre a leitura em línguas estrangeiras, com ênfase no comportamento dos leitores e no modo 

como eles abordam o texto visando a construção de sentido, uma vez que nossa questão de 

pesquisa era investigar o desenvolvimento da competência de leitura plurilíngue, o que 

necessariamente está relacionado à caracterização de um leitor plurilíngue. 

No terceiro capítulo, detalhamos a metodologia, como foi realizada a pesquisa qualitativa 

que, devido à implicação direta da pesquisadora na práxis, assumiu aspectos de pesquisa-ação. 

Outros aspectos que enquadram este estudo na referida metodologia dizem respeito à participação 

necessária e ativa das pessoas implicadas na situação observada, com ampla interação entre 

pesquisador e demais participantes, e à capacidade de aprendizagem associada ao processo de 

investigação (THIOLLENT, 2009:71). Apresentamos os primeiros dados do contexto de pesquisa 

e do grupo de participantes, 15 estudantes do Ensino Médio da ETEC Gildo Marçal Bezerra 

Brandão, em Perus, de 15 a 17 anos. Neste capítulo também relacionamos os instrumentos usados 

para a coleta dos dados situando como os dados serão usados em nossa análise. Este capítulo traz 

ainda detalhes sobre o planejamento do curso “Leitura Plurilíngue”, elaborado pela pesquisadora 

como contexto de coleta de dados, e sobre a elaboração das aulas e das atividades concebidas 

para o desenvolvimento dos recursos a serem mobilizados na competência de leitura plurilíngue.    

 No quarto capítulo, trazemos a análise dos dados constituídos como corpus desta 

pesquisa, à luz do referencial teórico desenvolvido, buscando observar em que eles contribuem 

para responder a questão de pesquisa. Analisamos a biografia linguística dos participantes, sua 

percepção da língua primeira (L1), o desempenho do grupo em relação à percepção da 

proximidade linguística, à inferência lexical e à atividade metalinguística. Com os dados 

provenientes da autoavaliação, conseguimos identificar os efeitos que a formação plurilíngue 

pode ter provocado no grupo. Finalmente, as “Considerações Finais” problematizam os principais 

resultados do estudo frente às potencialidades da IC, apontando direções para novas pesquisas e 
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novas formas de intervenção, e trata da formação de professores de línguas estrangeiras diante da 

perspectiva plurilíngue. 
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1. Plurilinguismo e abordagens plurais de ensino-aprendizagem de línguas 

 

Le recours à une seule langue comme trait d’identification conduit à occulter ou à minimiser la  

diversité effective des compétences linguistiques individuelles et cette identité linguistique posée 

comme homogène se fond donc sur une ignorance délibérée de la réalité linguistique observable.
1
 

Jean-Claude Beacco 

 

 Neste capítulo, vamos abordar a noção de plurilinguismo, fundamental para o 

entendimento desta dissertação, e os conceitos dela decorrentes, tais como competência 

plurilíngue e pluricultural e repertório plurilíngue. Vamos apresentar também as implicações do 

plurilinguismo na educação, principalmente no que se refere à metodologia de ensino de línguas 

estrangeiras. 

 

1.1. Plurilinguismo: definição 

 

 Plurilinguismo, segundo o Guia para a elaboração de políticas linguísticas educativas na 

Europa (2003; 2007), é a capacidade intrínseca de todo falante para empregar e aprender mais de 

uma língua e um valor educativo, a base para a tolerância linguística, ou seja, para a aceitação 

positiva da diversidade linguística e cultural. A noção de plurilinguismo é diferente da de 

multilinguismo
2
, que caracteriza a coexistência de várias línguas em um grupo social. De acordo 

com a Carta Europeia do Plurilinguismo
3
, “uma sociedade plurilíngue é majoritariamente 

composta por indivíduos capazes de se exprimirem, em diversos níveis de competências, em 

várias línguas [...] enquanto que uma sociedade multilíngue pode ser formada, em sua maioria, 

por indivíduos monolíngues, ignorando a língua do outro.” 

 Na atualidade, ignorar a língua do Outro e, consequentemente, sua cultura é ignorar a 

realidade linguística e cultural que nos cerca, é desconsiderar que vivemos em uma comunidade 

transnacional, numa era planetária, na qual se multiplicam as interfaces de contato entre falantes 

                                                           
1
 Tradução nossa: “O recurso a uma só língua como traço de identificação leva a ocultar ou minimizar a diversidade 

efetiva das competências linguísticas individuais e esta identidade linguística posta como homogênea se baseia, 
então, na ignorância deliberada da realidade linguística observável.” (BEACCO, 2005:9) 
2
 Neste artigo, usaremos os termos multilinguismo e plurilinguismo conforme Beacco os usa no Guia para 

elaboração de políticas linguísticas educativas na Europa (2007:10): multilinguismo como a presença de línguas em 
um dado território e plurilinguismo como a competência dos falantes capazes de empregar mais de uma língua. 
3
 Observatório Europeu do Plurilinguismo. Jornadas Europeias de Plurilinguismo (2005-2009). Versão em português. 
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das mais variadas línguas, de toda parte do mundo. “Estamos imersos em sofisticados processos 

interativos que transmutam as clássicas categorias de espaço e tempo. A humanidade se descobre 

reunida num único lugar [...]”
4
. Reunida, mas ainda assim heterogênea.  

 É neste contexto global, em que todos parecem tão próximos, que as línguas emergem 

como portadoras de traços de identidade, como uma forma de estabelecer sua origem e/ou de 

pertencer a um grupo e compartilhar uma cultura. A constituição de uma identidade monolíngue 

pode suprimir a percepção do próprio repertório linguístico e levar à recusa da diversidade 

linguística de indivíduos e grupos (BEACCO, 2005). O que se observa, historicamente, não é a 

valorização da diversidade linguística, e sim uma política de repressão linguística, que busca 

priorizar uma variedade linguística e, assim, reforçar a representação social corrente que concebe 

os indivíduos como fundamentalmente monolíngues (BEACCO, 2007).  

 O plurilinguismo, por outro lado, ao valorizar a abertura ao Outro, à sua língua e à sua 

cultura, “é capaz de fundar uma forma de pertencimento que não está baseada na valorização 

desta ou daquela língua particular, mas fundada em uma ‘maneira de ser em línguas’ [...]” 

(BEACCO, 2005:21), em que o sujeito é capaz de utilizar mais de uma variedade linguística e é 

consciente da diversidade dos repertórios plurilíngues daqueles que estão à sua volta e 

compreende esta diversidade como uma manifestação comum e plural da(s) identidade(s) deles. 

A alteridade, segundo Abdallah-Pretceille (2006), se caracteriza pela compreensão intersubjetiva 

e não por marcas ou categorizações. É preciso aprender a ver o Outro sob uma perspectiva de 

diversidade, e não de diferenças que se hierarquizam.  

 Entende-se por repertório plurilíngue o conhecimento de línguas em diferentes níveis de 

proficiência, que foram adquiridas segundo o ambiente linguístico (família, escola, trabalho) e as 

competências linguísticas de cada um para variados fins (leitura, conversação, escrita). Os níveis 

de proficiência das línguas e a composição do repertório plurilíngue podem evoluir conforme a 

necessidade e a motivação do sujeito (BEACCO, 2007), ou seja, podem variar ao longo do 

tempo. 

    Diante das características das duas faces do “pertencimento”, monolíngue e plurilíngue, e 

do contexto global, entendemos que é desejável que se alimente nos sujeitos, cada vez mais, a 

intercompreensão e a tolerância linguística. A percepção positiva da diversidade linguística, 

segundo Beacco (2005), está ligada à passagem de uma identidade monolíngue, centrada numa 

                                                           
4
 Prefácio de Leonardo Boff para a 10ª edição do livro Reencantar a educação, de Hugo Assmann, 2007. 
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língua identitária, a um modo de ser plurilíngue, “sereno e acolhedor”. Nesta perspectiva, os 

sujeitos podem tornar-se capazes de conviver com o Outro em outros meios linguísticos, pois são 

fundamentalmente plurilíngues. Mas só nos tornamos plurilíngues, segundo Castellotti (2008), 

comunicando e aprendendo de maneira plurilíngue. Compete aos sistemas educativos e a outras 

instâncias formativas, como a família, preparar o sujeito para viver o pluralismo linguístico e 

cultural. De que forma? Contribuindo no sentido de conscientizar os locutores/aprendentes sobre 

seu repertório linguístico e o repertório dos outros, de fazer evoluir este repertório, 

desenvolvendo novas competências e apresentando novas variedades linguísticas, e de 

desenvolver as competências transversais que constituem a competência plurilíngue (BEACCO, 

2007). 

 

1.2. Educação plurilíngue e didática do plurilinguismo 

  

 Com o plurilinguismo, a diversidade linguística e cultural, em vez de um obstáculo à 

comunicação, passa a ser uma fonte de enriquecimento do potencial de aprendizagem (COSTE, 

MOORE, ZARATE, 2009) e de compreensão recíproca. Ação indispensável neste domínio, 

segundo a Carta Europeia do Plurilinguismo, consiste em modificar o lugar da língua na ordem 

de valores e na percepção do ato educativo. Neste sentido, o ensino de línguas estrangeiras passa 

a ser fundamental para a constituição de uma cidadania intercultural, que privilegia a 

compreensão e a ação, educando o sujeito como membro de uma sociedade internacional 

(BYRAM, 2008
5
 apud LENZ e BERTHELE, 2010:7). 

 Mas os sistemas educativos, em geral, têm a tendência, segundo Escudé e Janin (2010), de 

tratar cada língua estrangeira como um “objeto puro”, que é adquirido pelos aprendentes 

independentemente da relação com a sua língua primeira ou com outras línguas que conheçam, 

ou seja, como se não fizesse parte de um repertório plurilíngue. Tendência esta que passa a ser 

questionada quando o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (QECR)
6
 recomenda 

que o ensino de línguas integre a dimensão plural “como resposta à diversidade linguística e 

cultural da Europa” (QECR, 2001:17). 

                                                           
5
 Byram, M. From Foreign Language Education to Education for Intercultural Citizenship, 2008. 

6
 Nesta pesquisa usamos a versão em português do Quadro Europeu Comum de Referência para línguas. Quando 

houve dúvidas em relação à tradução feita em português de Portugal, recorremos à versão em francês do 
documento. 
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[...] o aprendente de uma língua e cultura segunda ou estrangeira não deixa de 

ser competente na sua língua materna [primeira] e na cultura que lhe está 

associada. A nova competência também não é guardada à parte da antiga. O 

aprendente não adquire pura e simplesmente dois modos de atuar e de comunicar 

distintos e autônomos. O aprendente da língua torna-se plurilíngue e desenvolve 

a interculturalidade. As competências linguísticas e culturais respeitantes a uma 

língua são alteradas pelo conhecimento de outra e contribuem para uma 

conscientização, uma capacidade e uma competência de realizações 

interculturais. Permitem, ao indivíduo, o desenvolvimento de uma personalidade 

mais rica e complexa, uma maior capacidade de aprendizagem linguística e 

também uma maior abertura a novas experiências culturais. (QECR, 2001:73) 

 

 A educação plurilíngue, evidentemente, vai na contramão da tendência de tratar as línguas 

como sistemas isolados, ela “visa, principalmente, derrubar as barreiras artificiais entre as línguas 

[...] e promover o uso integral do repertório plurilíngue que a maioria das pessoas de fato 

possui.”
7
 (LENZ e BERTHELE, 2010:18). Segundo os autores, a educação plurilíngue estimula a 

utilização das competências de maneira transversal, recombinando conhecimentos e 

competências adquiridas em qualquer língua a fim de se adaptar às necessidades de um ambiente 

multilíngue.  

 É importante frisar que, neste estudo, entendemos o termo competência como uma “rede 

integrada de conhecimentos [recursos] suscetíveis de serem mobilizados na realização de tarefas 

[em contexto]” (CRAHAY, 2005
8
 apud CANDELIER et al., 2008) ou, em outros termos, 

“padrões de articulação do conhecimento a serviço da inteligência” (MACHADO, 2010:33). As 

competências seriam unidades complexas que mobilizam recursos (capacidades, disposições, 

conhecimentos) apropriados ao contexto. Segundo Candelier et al. (2008), “as competências se 

inscrevem na lógica dos usos, das necessidades sociais”, das situações concretas, e são a elas que 

os sujeitos recorrem quando precisam realizar uma tarefa, como interagir com um falante de outra 

                                                           
7
 Trecho original: “[…] vise principalement à lever les barrières artificielles entre les langues [...] et à promouvoir 

l'usage intégral du répertoire plurilingue que possèdent de fait la plupart des gens.” (LENZ e BERTHELE, 2010:18, 
tradução nossa) 
8
 CRAHAY, Marcel. “Dangers, incertitudes et incomplétude de la logique de la compétence en éducation”, Les 

Cahiers du Service de Pédagogie expérimentale 21 / 22 (numéro thématique: Les compétences: concepts et 
enjeux), Université de Liège, 2005, 5-40. 
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língua ou procurar informações em um texto escrito em uma língua não estudada. Considerando, 

então, que devido “à sua complexidade e seu caráter situado as competências não podem ser 

diretamente ensinadas ou observadas (somente seus resultados são apreensíveis)” (CARRASCO 

PEREA, 2012), a prática educativa atuaria no desenvolvimento/ensino dos recursos. 

 Para Coste, Moore e Zarate (2009), é da abertura a um leque de competências que vai 

depender o futuro profissional e pessoal dos aprendentes, e não do acúmulo de conhecimento – 

“não é um conhecimento acumulado, mas a virtualização de uma ação, a capacidade de recorrer 

ao que se sabe para realizar o que se deseja, o que se projeta” (MACHADO, 2008). Esta 

afirmação nos ajuda a compreender por que o objeto da educação plurilíngue, segundo Beacco 

(2007), não é o ensino simultâneo de várias línguas ou de um maior número de línguas, mas o 

desenvolvimento de uma competência plurilíngue e pluricultural, como meio de mobilizar e 

articular conhecimentos linguísticos e culturais em ambientes multilíngues. Competência esta 

definida por Coste, Moore e Zarate (2009, V) como 

 

[...] competência para comunicar linguageiramente e para interagir culturalmente 

de um locutor que domina, em diferentes níveis, várias línguas bem como 

experiências de várias culturas, cabendo a ele gerir o conjunto deste capital de 

linguagem e de cultura. Considera-se que não há sobreposição ou justaposição 

de competências distintas, mas sim a existência de uma competência plural, 

complexa, composta e heterogênea, que inclui competências singulares e 

parciais, que compõem o repertório disponível ao ator social.
9
 

  

 Para Castellotti (2006), a competência plurilíngue de um sujeito/ator social se caracteriza 

pela “capacidade de usar, em contexto, um repertório constituído de recursos plurais e 

diversificados, que permitem se reconhecer e se afirmar enquanto sujeito plurilíngue.” Não se 

trata da soma de competências monolíngues, mas de correlacionar e fazer interagir os 

conhecimentos. Com base nesta distinção, Escudé e Janin (2010) citam um estudo de 

                                                           
9
 Trecho original: “[...] compétence à communiquer langagièrement et à interagir culturellement possédée par un 

locuteur qui maîtrise, à des degrés divers, plusieurs langues et, à des degrés divers, l’expérience de plusieurs 
cultures, tout en étant à même de gérer l’ensemble de ce capital langagier et culturel. L’option majeure est de 
considérer qu’il n’y a pas là superposition ou juxtaposition de compétences toujours distinctes, mais bien existence 
d’une compétence plurielle, complexe, voire composite et hétérogène, qui inclut des compétences singulières, voire 
partielles, mais qui est une en tant que répertoire disponible pour l’acteur social concerné”. (COSTE, MOORE e 
ZARATE, 2009, tradução nossa) 
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psicolinguística que mostra diferenças de aptidão entre indivíduos monolíngues e bi/plurilíngues. 

Em um indivíduo monolíngue, a aprendizagem de LE se faz por um constante retorno à língua 

primeira, mas dentro da lógica de construção de conhecimentos separados e estaques das línguas 

(língua como “objeto puro”). Um indivíduo bi/plurilíngue precoce (de família bilíngue, por 

exemplo) vai e volta de uma língua a outra com simples transposições e reformulações. 

 A competência plurilíngue e pluricultural trata-se de uma competência em desequilíbrio e 

evolução permanentes, pois as experiências linguísticas e culturais dos sujeitos, dentro e fora da 

instituição escolar, em momentos diversos de sua existência, mudam sua configuração, a 

transformam e enriquecem. Esta competência engloba o repertório linguístico à disposição dos 

sujeitos, permitindo combinações e alternâncias entre línguas, sendo que estas combinações não 

acontecem aleatoriamente, mas com o intuito de melhorar a comunicação com o outro. Ela 

também favorece o surgimento de uma consciência linguística e de estratégias metacognitivas, 

“que permitem aos atores sociais tornarem-se mais conscientes e dominarem as suas formas 

‘espontâneas’ de lidar com as tarefas, em particular, a sua dimensão linguística.” (QECR, 

2001:189) 

 A concepção de tal conceito [competência plurilíngue e pluricultural] implica ainda uma 

revisão de antigos paradigmas da didática de línguas (COSTE, MOORE e ZARATE, 2009), entre 

eles a abordagem segmentada das competências linguística e cultural e o equilíbrio entre as 

competências (de expressão e produção) das línguas aprendidas, instituindo outros, tais como a 

valorização das competências parciais em línguas e a apreensão da noção de competência como 

capacidade variável e evolutiva, individual e singular (em contraposição ao modelo do nativo), 

diretamente relacionada às experiências dos sujeitos. 

 A definição da competência plurilíngue e pluricultural, bem como a elaboração de uma 

política para a educação plurilíngue (BEACCO e BYRAM, 2003; BEACCO, 2007) e a 

publicação de um Quadro de Referência para as Abordagens Plurais (CARAP) (CANDELIER et 

al., 2007
10

), que sistematiza as contribuições das abordagens plurais de ensino de línguas 

estrangeiras, são os marcos fundadores da didática do plurilinguismo. 

 

                                                           
10

 A versão em francês, chamada CARAP (Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des Langues et des 
Cultures), foi editada em 2007 e a versão em espanhol, chamada MAREP (Marco de Referencia para los Enfoques 
Plurales de las Lenguas y de las Culturas) foi editada em 2008. 
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A didática do plurilinguismo dota as didáticas das línguas estrangeiras de 

aspectos transversais. Trata-se de uma didática transferencial que, se apoiando 

na rentabilização do parentesco linguístico, visa a exploração dos conhecimentos 

prévios dos aprendentes e sua sensibilização às línguas e às culturas
11

 

(MEISSNER et al., 2004:15) 

 

 Vimos anteriormente que os sistemas educativos tendem a tratar o ensino de línguas de 

maneira disciplinar, ou seja, cada língua como um “objeto puro”, enquanto o plurilinguismo visa 

suprimir estas barreiras artificiais entre as línguas e articular os conhecimentos. A prática 

educacional precisa, justamente, “estimular um modo de pensar marcado pela articulação.” 

(SANTOS, 2008:72). Neste sentido, Assmann afirma que 

 

É preciso substituir a pedagogia das certezas e dos saberes pré-fixados por uma 

pedagogia da pergunta, do melhoramento das perguntas e do “acessamento” de 

informações. Em suma, por uma pedagogia da complexidade, que saiba 

trabalhar com conceitos transversáteis, abertos para a surpresa e o imprevisto. 

(ASSMANN, 2007:33) 

 

 A didática do plurilinguismo apresenta dimensões e princípios que a inscrevem nas 

práticas educacionais que visam a articulação dos conhecimentos. Quanto às dimensões, elas são 

duas: a alternância de línguas (não é qualquer alternância ou a diversificação das línguas no 

currículo, esta supõe que sejam estabelecidas relações entre as línguas) e o trabalho comparativo 

com mais de uma língua (GAJO, 2009). Entre os princípios básicos dessa didática, segundo Gajo 

(2009), estão: 

 

 a oferta simultânea de diversas línguas no currículo, que leva a um interesse pelos 

fenômenos de contato das línguas (não é a quantidade, mas o contato das línguas que 

interessa);  

                                                           
11

 Trecho original: “La didactique du plurilinguisme dote les didactiques des langues étrangères d’aspects 
transversaux. Il s’agit d’une didactique transférentielle qui en misant sur la rentabilisation de la parenté linguistique 
vise à l’exploitation systématique des pré-acquis des apprenants et à leur sensibilisation aux langues et aux 
cultures.” (MEISSNER et al., 2004:15, tradução nossa) 
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 entender a competência plurilíngue não somente como um fim, mas como um recurso 

educativo – trata-se de utilizar a situação de contato como estímulo para o plurilinguismo 

e para cada língua em particular; 

 na perspectiva plurilíngue, todos os recursos de linguagem serão levados em consideração 

(língua de escolarização, línguas aprendidas, línguas regionais) mesmo que não tenham o 

mesmo espaço nos currículos; 

 no caso do bilinguismo, que é uma forma de plurilinguismo, as L2 se apresentam não 

somente como matérias a serem ensinadas, mas como vetores de ensino de disciplinas 

variadas. 

 

 As metodologias atuais de ensino de línguas, como não propõem um trabalho de 

correlação e integração com diversas variedades linguísticas e culturais, não atuam no sentido de 

articular os conhecimentos de línguas uns aos outros (CANDELIER, 2008) e não “serviriam” à 

didática do plurilinguismo e aos seus propósitos. 

 

1.3. Abordagens plurais de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras 

 

 Uma didática com dimensões e princípios tão particulares, como a didática do 

plurilinguismo, reúne abordagens metodológicas específicas, que foram denominadas abordagens 

plurais. 

 

[...] chama-se abordagem plural toda abordagem que se serve de atividades que 

implicam, ao mesmo tempo, diversas variedades linguísticas e culturais. Assim 

sendo, uma abordagem plural se diferencia de uma abordagem singular, na qual 

o único objeto de atenção é uma língua e uma cultura particular, tomada 

isoladamente. (CANDELIER et al., 2008:6)
12

 

 

                                                           
12

 Trecho original: “Llamamos ‘enfoques plurales de las lenguas y culturas’ a los enfoques didácticos que ponen en 
práctica actividades de enseñanza-aprendizaje que implican a la vez varias (= más de una) variedades lingüísticas y 
culturales. Oponemos estos enfoques a los que se podrían denominar ‘enfoques singulares’ en los cuales el único 
objeto de atención de su planteamiento didáctico es una lengua o una cultura particular, tomada aisladamente.” 
(CANDELIER et al.,2008:73, tradução nossa) 
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 Diferentemente das abordagens singulares da didática de línguas, cujo objetivo em geral é 

desenvolver as competências dos aprendentes em uma língua, as abordagens plurais da didática 

do plurilinguismo exploram as relações entre as línguas, levando o aprendente a perceber o que há 

de geral e específico na organização de línguas diferentes (consciência metalinguística, 

interlinguística), e “aperfeiçoam a competência de aprendizagem [aprender a aprender] e a 

capacidade de estabelecer relações com os outros e com novas situações” (QECR, 2001:189), 

visando desenvolver as competências transversais que constituem a competência plurilíngue e “o 

domínio e um plurilinguismo funcional e diversificado” (CANDELIER et al., 2008:73).  

 O CARAP propõe uma esquematização (Figura 1) destas competências 

transversais/globais, que foram divididas em dois grandes grupos: competências para gerir a 

comunicação linguístico-cultural em contexto de alteridade e competências de construção e 

ampliação do repertório linguístico-cultural. O desenvolvimento das competências e 

microcompetências que compõem o esquema, segundo os autores do CARAP, “parece ser 

potencializado pelas abordagens plurais”, o que não pressupõe uma relação de exclusividade. 

 

 

Figura 1 – Quadro de competências globais, extraído da versão em espanhol do CARAP/MAREP 

(2008:37) 
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 Segundo Meissner et al. (2004), atrás do rótulo “abordagem plural” está o princípio de 

economia de aprendizagem, pois o que se pretende com este tipo de abordagem é substituir uma 

concepção puramente aditiva da aprendizagem de diversas línguas por uma concepção baseada 

no estabelecimento de uma rede de integração entre as línguas. Sem as abordagens plurais, a 

diversidade de línguas propostas e aprendidas na escola continuaria reduzida, o que reduz 

também “a capacidade da escola de dotar seus alunos de competências linguísticas e culturais 

diversificadas  (e da capacidade de ampliá-las) das quais as pessoas têm necessidade para viver, 

trabalhar, participar da vida cultural e democrática” do mundo de hoje (CANDELIER et al., 

2008:9). A articulação da aprendizagem de línguas proporcionaria o contato com uma variedade 

linguística maior durante a educação formal, porque otimizaria a capacidade de aprendizagem 

dos sujeitos e o espaço dos currículos, que é limitado. 

 Parte do trabalho realizado nas abordagens plurais é o de “fornecer aos aprendentes 

informações comparativas sobre o funcionamento de diversas línguas e culturas, propondo 

exercícios que favorecem o uso de procedimentos reflexivos de tipo metacognitivo.”
13

 

(CASTELLOTTI e MOORE, 2002:21) 

 São quatro as abordagens plurais elencadas pelo CARAP: Sensibilização às línguas, 

Didática integrada, Abordagem intercultural e Intercompreensão entre línguas aparentadas (IC). 

À exceção da Abordagem intercultural, que por ter tido influência na didática das línguas é 

bastante conhecida, e está orientada aos aspectos culturais das línguas, as outras abordagens 

precisam de uma apresentação, pois no Brasil ainda são menos conhecidas que na Europa – afinal 

ainda são poucos trabalhos publicados no país. 

 A Didática integrada das línguas, segundo o CARAP, tem o objetivo de ajudar os 

estudantes a estabelecer relações entre um número limitado de línguas, ensinadas na escola, de 

maneira clássica ou não (competências parciais). Normalmente, a língua escolar (ou língua 

materna) é aquela que facilita o acesso a uma primeira língua estrangeira, e o conhecimento das 

duas línguas facilitaria o acesso a uma segunda língua estrangeira, e vice-versa. A didática 

integrada das línguas (LE-LE e L1-LE) 

 

                                                           
13

Trecho original: “[...] fournir aux apprenants des informations comparatives sur le fonctionnement de plusieurs 
langues et cultures en proposant des exercices destinés à favoriser la mise en place de démarches de raisonnement 
de type métacommunicatif.” (CASTELLOTTI e MOORE, 2002:21, tradução nossa) 
 



29 
 

 

[...] promove uma educação em línguas globalizante e o desenvolvimento 

integrado e dinâmico dos repertórios plurais dos aprendentes, nomeadamente ao 

nível do desenvolvimento de atitudes positivas face à diversidade linguística e 

cultural e da capacidade de criar relações entre as diferentes línguas, para 

potenciar a percepção das semelhanças e das diferenças durante o processo de 

ensino-aprendizagem (cf. Ringbow, 1987). (CARRINGTON, 2011: 22 e 23) 

 

 A Sensibilização às línguas é uma abordagem “concebida, sobretudo como acolhida dos 

estudantes na diversidade das línguas, incluindo as suas, desde o início da escolarização” 

(CANDELIER et al., 2008:8). Pelo grande número de línguas que se propõe aos estudantes nesta 

abordagem (podem ser línguas sem parentesco), pode-se dizer que esta seria uma “abordagem 

plural extrema”. Esta abordagem está assentada em dois grandes eixos, segundo Carrington 

(2011): 1. o desenvolvimento de representações e atitudes positivas em relação às línguas, às 

culturas e à sua diversidade, motivando a sua aprendizagem, e 2. o desenvolvimento de 

capacidades metalinguísticas e metacognitivas que permitem um melhor domínio das línguas já 

conhecidas e um acesso facilitado às outras línguas. 

 A Intercompreensão entre línguas aparentadas (IC), que será o objeto do próximo 

capítulo, propõe um trabalho simultâneo e integrado com várias línguas de uma mesma família, 

tirando proveito da proximidade lexical e funcional para fins de compreensão. Um dos 

desdobramentos desta abordagem é a chamada Intercompreensão integrada (FONSECA, 2013), 

ou seja, a IC associada ao ensino-aprendizagem de matérias escolares. Essa nova proposição, que 

conjuga os princípios da IC aos da educação bilíngue, segundo Fonseca (2013), pode facilitar a 

inserção curricular da IC e abrir novas perspectivas à aprendizagem disciplinar. 
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2. A Intercompreensão entre línguas aparentadas 

 

Derrière une langue se cache souvent une autre (...). Avec  

l’apprentissage d’une langue, on prépare déjà celui d’une autre langue.
14

 

Meissner (2009)
15

 

 

 O termo intercompreensão, segundo Escudé e Janin (2010), foi usado pelo linguista Jules 

Ronjat, em 1913, para denominar a capacidade dos locutores em compreender dialetos de 

diferentes línguas da mesma família. Este fenômeno de comunicação, em que cada interlocutor 

fala (ou escreve) sua língua e compreende (ou lê) a língua do outro, aparece narrado em obras 

literárias, como O conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, e em relatos históricos que 

indicam que, nas feiras medievais, negociantes interagiam cada um na sua língua materna, 

entendendo-se sem maiores dificuldades (BLANK, 2009). Estas trocas se tornam possíveis 

porque as línguas, em toda sua diversidade, tratam com códigos diferentes estruturas lógico-

semânticas universais (roteiros ou scripts).  

 Esse processo de compreensão recíproca, em que cada indivíduo emprega a sua língua 

primeira para se comunicar, é mais bem sucedido quando as línguas dos interlocutores são 

aparentadas, ou próximas/vizinhas, como as que nascem de uma mesma raiz linguística, pois os 

indivíduos, mesmo desconhecendo a língua do Outro, podem se apoiar em paridades de ordem 

lexical, sintática e/ou discursiva entre as línguas. De acordo com Séré (2009:37),  

 

[...] as teorias cognitivas da pragmática consideram o fenômeno de 

intercompreensão como uma das condições para garantir a comunicação e um 

dos princípios de base reguladora dos ajustes comunicativos. Nesta perspectiva, 

a intercompreensão se baseia em mecanismos que determinam as relações que 

envolvem os diferentes esquemas cognitivos extralinguísticos e linguísticos e a 

                                                           
14

 “Por trás de uma língua, frequentemente se esconde outra. Com a aprendizagem de uma língua, já preparamos a 
aprendizagem de outra.” (tradução nossa) 
15

 MEISSNER, Franz-Joseph. Pourquoi l’intercompréhension intéresse-t-elles les non-roumanophones? Conséquences 
pratiques et état des lieux en matière des recherches germanophones, 2009. 
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ativação de operações inferenciais complexas centradas na intenção do falante e 

na coconstrução do sentido em situação de comunicação.
16

 

  

Há muitas definições para intercompreensão, mas a que nos parece mais abrangente e 

direta é a definição de Degache (2006:21) – “compreender a língua do Outro e se fazer 

compreender na sua língua” – uma vez que ela aborda dois aspectos essenciais à noção de 

intercompreensão: a compreensão (escrita e oral) e a interação – esta última compreendida aqui 

não somente no contexto do encontro de dois ou mais sujeitos, mas no contexto do encontro do 

sujeito com as línguas conhecidas ou em fase de descoberta, e do sentido construído neste 

encontro (CAPUCHO, 2009
17

 apud DEGACHE, 2012). 

 Ainda sobre a definição do termo, Carrasco Perea (2011) escreve que a intercompreensão 

pode se referir ao potencial inato que todo sujeito pode convocar ao “atualizar” a sua 

competência plurilíngue e pluricultural, além de se configurar como uma forma de desenvolver e 

propagar o plurilinguismo. Para trabalhar este potencial inato dos sujeitos, no sentido de 

desenvolver neles uma competência plurilíngue e pluricultural,  foi constituído um conjunto de 

procedimentos, a “didática da Intercompreensão” (ESCUDÉ e JANIN, 2010), chamada também 

de Intercompreensão entre línguas aparentadas (IC)
18

. 

 

2.1. Didática da Intercompreensão 

 

 Os conceitos operacionais da didática de Intercompreensão, que são o continuum de 

línguas, a intencionalidade e a previsibilidade pelo contexto e pela forma, segundo Escudé e 

Janin (2010), foram extraídos de dois princípios, a saber: 1. não existe isolamento linguístico e 2. 

a noção de variedade é intrínseca à noção de língua. 

                                                           
16

 Trecho original: “[...] les théories cognitives de la pragmatique considèrent le phénomène d’intercompréhension 
comme l’une des conditions qui garantissent la communication et l’un des principes de base régulateurs des 
ajustements communicationnels. Dans cette perspective, l’intercompréhension se fonde sur les mécanismes qui 
déterminent les relations qu’entretiennent les différents schémas cognitifs extralinguistiques et linguistiques et 
l’activation d’opérations inférentielles complexes centrées sur l’intention du sujet parlant et la coconstruction du 
sens en situation de communication.” (SERE, 2009:37, tradução nossa) 
17

 CAPUCHO, F. L’Intercompréhension: contributions pour le développement du plurilinguisme en Europe. In 
Assises européennes du plurilinguisme. Berlin, 06/2009. 
18

 Sempre que nos referirmos ao fenômeno da intercompreensão, o termo aparecerá com a inicial minúscula; 
quando nos referirmos à abordagem metodológica ou à didática da Intercompreensão, o termo aparecerá com a 
inicial em maiúscula. 
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 O continuum de línguas é a “ideia fundadora do conceito de intercompreensão”. As 

línguas se inserem em uma família, como o português se insere entre as línguas de origem latina, 

e muitas vezes estruturas dessa língua geratriz aparecem nas outras. É o caso dos paradigmas 

verbais que, segundo Banniard (2013:99), “são em geral claramente mais conservadores que os 

paradigmas nominais na história do latim falado às línguas românicas.” 

 Sobre a intencionalidade, Escudé e Janin (2010:41) afirmam que “a consciência do 

contato das línguas é central no processo de intercompreensão”. A intercompreensão vai 

depender da atitude, do comportamento do locutor. Neste sentido, os autores fazem distinção 

entre locutores eruditos, aqueles que por terem contato com outras línguas conseguem perceber 

sua variedade, e locutores profanos, que por terem uma “concepção estanque” de sua língua não 

conseguem perceber o continuum. São os (inter)locutores, portanto, que viabilizam a 

compreensão plurilíngue, buscando compreender e se fazer compreender: falando lentamente, 

construindo frases simples e usando vocabulário transparente, por exemplo. Um locutor profano, 

no entanto, pode evoluir, “atualizar” sua competência plurilíngue e pluricultural, rever suas 

representações das línguas e passar a perceber que sua língua guarda relação com outros sistemas 

linguísticos e que ele pode se beneficiar disso.  

 Ao tratarem da previsibilidade, Escudé e Janin (2010) postulam que a atenção ao contexto 

(da comunicação) e à forma (palavras e estrutura das línguas) alteram a condição inicial de 

opacidade das línguas estrangeiras. À didática da Intercompreensão compete levar o sujeito a 

aprender tratar simultaneamente estes dois aspectos: reconhecer fenômenos léxico-morfológicos 

comuns às línguas e deixar agir sua intuição para inferir o sentido em uma língua em relação à 

outra (tornar assimilável a forma), e usar elementos do contexto para ajudar a construir sentido. 

 

A proximidade linguística se instaura assim como um poderoso eixo de 

aprendizagem e se defende que os falantes de línguas românicas, apoiando-se 

em conhecimentos gerais e culturais, podem elaborar o sentido de textos por 

inferências e transparências que se constroem na comparação translinguística do 

universo românico.
19

 (MARGUERITTE et al., 2011:26) 

 

                                                           
19

 Trecho original: “La proximidad linguística se instaura así como um poderoso eje de aprendizage y se defiende 
que los sujetos de hablas romances, apoyándose en todas las afinidades lingüísticas y en sus saberes generales y 
culturales, pueden elaborar el sentido de los textos por inferencias y transparencias que se construyen en la 
comparacíon translingüística del universo románico” (MARGUERITTE et al., 2011:26, tradução nossa) 
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 Para que o sujeito aprenda a tratar contexto e forma em uma variedade de línguas, a 

didática da Intercompreensão se apoia na transferência de competências e conhecimentos prévios 

(linguísticos ou não) e na dissociação de competências, dando ênfase à situação de compreensão 

plurilíngue. Abordaremos estas bases de apoio nas seções 2.2 e 2.3 deste capítulo. 

 Segundo Carrasco Perea (2010), a didática da Intercompreensão questiona paradigmas 

“profundamente e solidamente enraizados” na didática das línguas. O Quadro 1 apresenta, 

brevemente, os dois grupos de paradigmas: 

 

Didática da intercompreensão Didática das línguas 

Dissociação de competências Desenvolvimento das quatro competências 

Conhecimentos e habilidades prévios dos 

aprendentes são valorizados e solicitados 

O aprendente é considerado uma tábua rasa, 

ou seja, a aprendizagem começa do zero 

A proximidade linguística é valorizada e 

considerada fator de motivação pedagógica 

A proximidade linguística seria uma fonte 

de erro
20

 

Abordagem integradora e plural; continuum 

de línguas 

Visão compartimentada e estanque das 

línguas 

Considera a compreensão em seu aspecto 

ativo, visando a construção de sentido, sem 

ter que atingir a perfeição e gerindo a 

ambiguidade, a aproximação 

A compreensão é uma atividade de natureza 

passiva 

Quadro 1 – Paradigmas da didática da intercompreensão e da didática das línguas.
21

  

 

 Lebesnerais (2009) destaca alguns outros fundamentos da IC, entre os quais destacamos a 

preocupação com a autenticidade e aquilo que efetivamente ocorre no contato com a língua 

estrangeira e os critérios de avaliação, que valorizam mais o processo de resolução, de construção 

de sentido que a aquisição de conteúdos linguísticos. 

                                                           
20

Certos sujeitos não se arriscam por medo de errar, isto é, por medo das sanções decorrentes do erro, como se o 
erro não fosse parte da aprendizagem; outros estão dispostos a correr riscos e se expor ao erro para aprender. São 
estilos de aprendizagem que podem influenciar diretamente nos resultados de uma abordagem como a IC, que usa 
estratégias de antecipação, previsão, estimula associações, inferências etc. 
21

 Adaptado de Carrasco Perea (2010:7-8). 
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Outro ponto que distancia didática da Intercompreensão e didática de línguas está 

relacionado à finalidade. Na didática de línguas, o processo de ensino-aprendizagem  de uma 

língua estrangeira visa o desenvolvimento das competências de expressão e produção, tendo 

como modelo o falante nativo da língua. Na didática da intercompreensão, a finalidade é levar o 

aprendente a descobrir suas potencialidades plurilíngues e como desenvolvê-las de maneira 

autônoma, e não fazê-lo aprender uma língua, no sentido de aprender bem, o que não significa 

que o processo não custará um grande esforço. “Pode-se visar um conhecimento mais modesto, 

limitado e, desta maneira, mais fácil de adquirir.” (BLANCHE-BENVENISTE e VALLI, 

1997:34). 

 

2.2. Transferência de competências e conhecimentos prévios 

  

 A noção de transferência diz respeito a “um conjunto de processos psicológicos pelos 

quais a execução de uma atividade em uma dada situação será facilitada pelo domínio de uma 

outra atividade similar e anteriormente adquirida.”
22

 (CUQ, 2003:240
23

 apud ESCUDÉ e JANIN, 

2010). Ler, por exemplo, é uma dessas atividades – neste caso trata-se de uma competência – que 

já dominamos quando estamos aprendendo uma LE (L2). Quando aprendemos uma L3, 

transferimos processos que sabemos em L1 e L2 e assim sucessivamente. Esse processo 

combinatório de transferências forma uma rede de línguas, um repertório linguístico. Para tanto, 

os aprendentes precisam ser expostos à variedade linguística. 

 Quando se pensa na intercompreensão entre línguas aparentadas, o falante de uma das 

línguas de um determinado grupo, por exemplo, o grupo de línguas latinas, pode transferir mais 

que procedimentos e competências adquiridos anteriormente para facilitar o acesso às outras 

línguas do grupo, ele transfere conhecimentos prévios, linguísticos e de mundo. O conhecimento 

de mundo, ou enciclopédico, vai variar conforme a vivência do sujeito e os conhecimentos 

linguísticos igualmente variam em função do meio, da formação e das experiências de contato 

com as línguas estrangeiras. 

                                                           
22

 Trecho original: “ [...] l’ensemble des processus psychologiques par lesquels la mise en œuvre d’une activité dans 
une situation donnée sera facilitée para la maîtrise d’une activité similaire et acquise auparavant.” (CUQ, 2003:240 
apud ESCUDÉ e JANIN, 2010, tradução nossa) 
23

 CUQ, Jean-Pierre. Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. Paris:CLE International, 
2003. 
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  O conhecimento linguístico da L1 está entre os conhecimentos prévios dos aprendentes, 

ou seja, em termos de língua e linguagem, o estudante não é uma “tábua rasa”. Mas, na maioria 

das abordagens singulares de ensino de línguas (agrupadas na didática das línguas), este 

conhecimento é negligenciado e, se o aprendente faz referência à proximidade das línguas, 

reconhecendo a forma de alguma palavra, por exemplo, é logo “avisado” sobre os falsos 

cognatos. Assim, na didática das línguas o conhecimento da L1 muitas vezes é visto como 

potencial fonte de erro, um obstáculo, e não como um referencial positivo, um apoio para a 

construção de sentido na LE, como na didática da Intercompreensão. A experiência com a IC nos 

mostrou que o estudante que aprende LE de maneira tradicional (abordagem singular) precisa se 

acostumar com a ideia de poder usar e transferir seu conhecimento linguístico prévio da L1 no 

contato com outra língua, sem medo de se arriscar. 

 Segundo Carrington (2011:123), a L1 é um “filtro afetivo” pelo qual as demais línguas 

são vislumbradas, e pode funcionar nos dois sentidos, L1-LE e LE-L1. 

 

Se, no primeiro, se reconhece que a língua-cultura materna dos aprendentes 

parece influenciar a forma como as restantes línguas-culturas são 

percepcionadas, no segundo, o contacto com as LE permite reavaliar a ligação 

afectiva à LM [L1], parecendo aumentá-la e dar-lhe uma maior projecção. 

(CARRINGTON, 2011:123) 

 

 Dabène (1996) salienta que a influência da L1 vai além de permitir que o aprendente se 

apoie na proximidade do léxico, ela os municia de ferramentas de caráter metalinguístico que 

podem ser utilizadas no processo de compreensão da(s) LE. Em nossa experiência com a IC, 

vimos que muitas vezes os aprendentes não têm consciência destas ferramentas metalinguísticas e 

se surpreendem com as próprias potencialidades. 

 A prática pedagógica que se apoia na noção de transferência, segundo Escudé e Janin 

(2010), deve atuar no sentido de evitar que os aprendentes façam uma “transposição pura e 

simples de uma língua a outra”, pois cada língua tem sua lógica e sua especificidade, que não 

pode ser reduzida àquelas de outras línguas. Para Meissner et al. (2004), as comparações 

suscitadas pela transferência são fundamentais para a conscientização do aprendente. “Quanto 

mais um indivíduo consegue formular hipóteses de transferência para comparar esquemas intra e 
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interlinguísticos ou didáticos, mais a operação mental linguística tende a ser profunda e ampla.”
24

 

(MEISSNER et al., 2004:24). 

  

 2.2.1. Estratégias de intercompreensão 

 

 Considera-se “estratégia” quando o sujeito escolhe fazer uma série de operações e 

emprega um mínimo de esforço cognitivo nesta ação (FAYOL e MONTEIL, 1994
25

 apud 

DEGACHE, 2012). Quando estas operações são subconscientes, automáticas, a estratégia é de 

natureza cognitiva; e quando as operações são conscientes, autocontroladas, a estratégia é de 

natureza metacognitiva. Um dos objetivos gerais da formação em IC é fazer com que os 

aprendentes, que no momento inicial de contato com uma língua aparentada se valem das 

transposições (de forma e sentido) diretas, passem a empregar as estratégias de forma consciente, 

isto é, metacognitiva.  

 Entre as estratégias empregadas em IC estão a transferência (interlinguística e 

intralinguística), a inferência lexical e a atividade metalinguística. Nesta subseção vamos 

apresentar cada uma delas. 

 Meissner et al. (2004:24) distinguem ao menos três tipos de transferência em IC: 1. 

intralinguística (no interior de uma mesma língua; “pode consistir em buscar uma base de 

transferência apropriada”, do tipo chuva – pluvial [PT]); 2. interlinguística (se dá entre a L1 e as 

línguas-alvo e vice-versa; “pode ser receptiva – identificação/ reconstrução/ recodificação – ou 

produtiva – escrever ou falar na língua-alvo sem a conhecer verdadeiramente”); 3. didática (“o 

indivíduo acumula um saber instrumental que se baseia na aquisição de estruturas linguísticas à 

medida que se efetua operações linguístico-transferenciais.”) 

 Para que sejam possíveis as transferências, é preciso que exista uma base de transferência, 

que no caso das línguas aparentadas é a proximidade linguística. Porém, tal proximidade só 

servirá à aprendizagem se for percebida e identificada pelo sujeito.  Inicialmente, esta percepção 

está relacionada à forma, isto é, à percepção da transparência ou opacidade das palavras. Mas a 

transparência, segundo Lopez Alonso e Séré (1998), não é um fenômeno homogêneo – nem todo 

                                                           
24

 Trecho original: “Plus un individu réussit à émettre des hypothèses de transfert à force de comparer les schémas 
intra- et inter- linguistiques, linguistiques ou didactiques, plus l’opération mentale langagière parvient à être 
profonde et large.” (MEISSNER et al., 2004:24, tradução nossa) 
25

 FAYOL,M. MONTEIL,J-M. Stratégies d’apprentissage/Apprentissage de stratégies. In Revue Française de 
pédagogie. Vol 106, 1994, p.91-110.  
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falante do português, por exemplo, vai classificar a palavra lavoro (IT) como transparente, é 

preciso uma transferência intralinguística (conhecer o significado de lavor [PT], lavorar [PT] e/ou 

lavoura [PT] e relacioná-las a “trabalho”) para identificá-la. Segundo Degache (2012), a 

percepção das analogias lexicais é subjetiva, ela é variável de um sujeito a outro por razões 

cognitivas (conhecimentos prévios, capacidade de ativar estratégias de antecipação, de controle) e 

socioafetivas (confiança em si, ansiedade, medo de errar). 

 A transparência repousa exclusivamente na proximidade dos significantes, isto é, palavras 

transparentes são raramente plenamente equivalentes (significante e significado). Para Martin 

(2003), a eficácia [na identificação do sentido] da transparência observada pelo aprendente vai 

depender de ao menos duas condições: se o significado, em contexto, da palavra em LE faz parte 

ou não do campo semântico do item transparente em L1; e se as coincidências estão sobre o 

sentido de base das duas palavras, no caso de palavras polissêmicas. Se não for nestas condições, 

é preciso um controle metacognitivo da transferência. 

 Se a forma da palavra não é identificada, a palavra é considerada opaca e para lhe atribuir 

um sentido, o aprendente terá de recorrer a outra estratégia, a inferência lexical (do tipo 

indutiva). Inferir, segundo Cyr (1996
26

 apud DEGACHE, 2012), seria: 

 

[...] utilizar elementos conhecidos de um texto ou enunciado para induzir ou 

inferir o sentido de elementos novos ou desconhecidos; utilizar o contexto de 

linguagem ou o que lhe é externo com o objetivo de suplantar as lacunas no 

domínio do código linguístico e para compreender o sentido ou a significação 

global de um texto ou de um ato de comunicação; recorrer à sua intuição; 

adivinhar inteligentemente.
27

 

  

 A inferência lexical pode ser uma estratégia cognitiva ou metacognitiva, dependendo se 

há ou não esforço consciente do leitor no sentido de autoregular a compreensão. Segundo 

Kleiman (2008:118-119), a utilização do texto para inferir significados, “em contextos 

                                                           
26

 CYR,P. Les stratégies d’apprentissage. Paris: CLE international, coll. “Didactique des langues étrangères”, 1998 [1e 
éd. 1996], chap. 4, “Les définitions des stratégies d’apprentissage”, p. 41-63. 
27

 Trecho original: “[...] utiliser des éléments connus d’un texte ou d’un énoncé afin d’induire ou d’inférer le sens des 
éléments nouveaux ou inconnus; utiliser le contexte langagier ou extra langagier dans le but de suppléer aux 
lacunes dans la maîtrise du code linguistique et afin de comprendre le sens ou la signification globale d’un acte de 
communication; recourir à son intuition; deviner intelligemment.” (CYR, 1996 apud DEGACHE, 2012, tradução 
nossa) 
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suficientemente informativos” seria uma estratégia cognitiva; “haveria, por exemplo, a 

possibilidade de controle consciente quando o contexto permitisse duas interpretações, ou quando 

uma palavra conhecida num significado fosse utilizada num segundo significado”. Neste sentido, 

a inferência lexical requer ainda, do aprendente, certa tolerância à imprecisão. 

 Segundo Kleiman, (2008:118), uma vez que “o conhecimento lexical de um leitor numa 

língua estrangeira é limitado, a eficácia das estratégias de inferência de significado de palavras 

através do contexto é crucial para a compreensão e aprendizagem da língua.” 

 Inferir não é uma prática simples, pois os sujeitos precisam se livrar dos hábitos do ensino 

tradicional, que não dá abertura a aproximações de sentido, a imprecisões. Para que o sujeito faça 

inferências é preciso que saiba avançar diante de um obstáculo (uma zona opaca, por exemplo), 

neutralizar as palavras difíceis e apreender o sentido global antes de se ater aos detalhes 

(CASTAGNE, 2001). O trabalho do educador é ajudar a resolver e a contornar o que é 

considerado obstáculo. 

 Em situação de compreensão de uma língua estrangeira aparentada, portanto em situação 

de intercompreensão, “a inferência terá papel fundamental e diferenciador entre aqueles que 

fazem um uso racional dela, aqueles que a utilizam de maneira incontrolada e aqueles que nem 

chegam a ativá-la.” (DEGACHE, 2012:16) 

 A incapacidade de ativar ou controlar o processo de inferência lexical (detectar equívocos, 

inferir um significado secundário de uma palavra conhecida etc.) terá reflexos diretos na forma 

como o estudante usa as demais estratégias de compreensão, por exemplo, a transferência 

interlinguística (transposição direta). Outro efeito de tal incapacidade seria o uso de estratégias 

compensatórias
28

. “Assim, se o conhecimento linguístico do aluno é limitado, ele passará a usar 

outro tipo de conhecimentos, de caráter textual, discursivo, enciclopédico a fim de suprir as 

limitações.” (KLEIMAN, 2008:122). 

 A última estratégia de que trataremos nesta subseção é a atividade metalinguística, que 

surge quando uma transferência (inter ou intralinguística) suscita uma reflexão explícita sobre as 

línguas. Ao tentar aplicar uma regra geral da L1 em outro contexto linguístico ou ao extrair 

                                                           
28

 A autora cita duas destas estratégias: mascaramento, quando o estudante simplesmente pula um trecho do texto 

com alto índice de palavras desconhecidas; e reajuste estrutural, quando o estudante recombina as relações entre 

as palavras do texto a partir de seu reconhecimento falho da palavra. 
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regularidades de um conjunto de fatos de línguas aparentadas, o aprendente está usando a 

atividade metalinguística. Este tipo de atividade reúne ainda “as verbalizações que remetem à 

busca por conhecimentos prévios, ao controle da construção semântica ou à avaliação da tarefa 

realizada ou em realização” (DEGACHE, 2012:17) 

 Ao trabalhar cruzando e comparando várias línguas em um movimento de vaivém entre a 

L1 e as línguas-alvo, “a IC força a objetivação das relações entre as línguas” (ESCUDÉ e JANIN, 

2010:56) 

  Dabène e Degache (1998:376) chamam de metalinguística qualquer manifestação (escrita 

ou oral) do aprendente cujo objeto é um “fato de língua”. Gombert (1990
29

 apud DABÈNE e 

DEGACHE, 1998:376) define estas “condutas metalinguísticas” como “processos cognitivos de 

gestão consciente” de fatos de língua e/ou da utilização deles. Estas condutas podem indicar um 

“trabalho de reflexão consciente mais ou menos elaborado sobre o objeto língua”, que Dabène e 

Degache (1998:378) agruparam em cinco categorias (níveis)
30

: elementar (tipo 1), local empírica 

(tipo 2), local estruturante (tipo 3), generalizante por processo de transferência interlingual (tipo 

4) e generalizante por conceitualização intralingual (tipo 5). 

 Degache (2012) classifica a atividade metalinguística de explícita, deliberada e 

consciente, enquanto a percepção das analogias lexicais – transferência interlinguística – seria 

implícita, subconsciente
31

). Assim, proporcionar exercícios que desenvolvam a atividade 

metalinguística dos sujeitos, sua reflexão consciente dos fatos de língua, pode ter reflexos 

positivos nos processos subconscientes dos sujeitos, tornando-os menos automatizados, capazes 

de contribuir para a auto-regulação da compreensão. 

 As estratégias apresentadas são caminhos na busca da compreensão de textos em línguas 

aparentadas. Mas o fato de possuir um “repertório de estratégias” (LENZ e BERTHELE, 2010) 

não significa que o aprendente seja capaz de uma reflexão consciente. Igualmente não é garantia 

de bom desempenho na leitura de textos em LE, pois a construção de sentido depende da 

interatividade, do equilíbrio e da gestão de vários processos – uma atividade metalinguística 

fraca, segundo Degache (2012), pode ser compensada por uma boa capacidade de inferência 

lexical, por exemplo. 

                                                           
29

 GOMBERT, J.-E. Le développement métalinguistique, Paris, PUF, 1990. 
30

 O Quadro 23, no capítulo 4, descreve os cinco níveis. 
31

 Kleiman (2008:118) usa os termos inconsciente e automática para classificar o reconhecimento global das 
palavras e o pareamento de elementos cognatos entre duas línguas (transferência interlinguística). 
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2.3. Dissociação de competências 

 

 Junto com a noção de transferência, que já apresentamos, a dissociação de competências é 

o outro ponto de apoio da Intercompreensão.  

 

Quando um ensino tradicional das línguas associa as competências (expressão e 

compreensão) e separa as línguas [...], a prática da intercompreensão coloca em 

evidência os elos entre as línguas e separa as competências, para fazer passar um 

máximo de sentidos desde o início da aprendizagem. (CHAVAGNE, 2006) 

 

 A prática da intercompreensão supõe uma hierarquização de objetivos que têm como 

prioridade o desenvolvimento das capacidades da competência de compreensão (DEGACHE, 

2006). A priorização da compreensão escrita não é arbitrária. Escudé e Janin (2010) citam como 

argumentos  o “retorno com força” da escrita, que está cada vez mais presente e necessária, e que, 

diferentemente do oral, que volatiza a forma e não pode ser controlado, a escrita faz aparecer os 

numerosos pontos que tornam as línguas porosas entre elas. Degache (2012) enumera três 

categorias de argumentos nos quais se baseiam as abordagens metodológicas que priorizam as 

habilidades receptivas em geral: 

 

 argumento ontogenético, ligado ao desenvolvimento do indivíduo (“a compreensão 

precede a produção” seja na aquisição da língua primeira ou da língua estrangeira, 

“em particular em contexto social”);  

 argumento cognitivo: “em geral compreendemos melhor do que falamos”;  

 argumento “aquisicional”: “para aprender línguas com sucesso é preciso a exposição 

a mensagens compreensíveis na língua-alvo, e isto, em situações verdadeiras de 

comunicação”. 

 

 A importância da leitura e do texto escrito oscilou muito ao longo da sistematização 

metodológica do ensino de línguas. No método tradicional, “gramática-tradução”, o texto literário 

era apresentado como “modelo de língua”. (...) “o objetivo primeiro eram as palavras, a partir das 

quais chegava-se às ideias, pensamentos e conceitos por ela transmitidos, bastando conhecer sua 

tradução, seu equivalente semântico, para compreender seu sentido na língua estrangeira” 
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(PIETRARÓIA, 1997:27). Na metodologia áudio-oral, o texto foi tratado como suporte para a 

aquisição lexical e, a partir da metodologia audiovisual, começa a ser abordada a questão da 

autenticidade (conteúdo e forma) dos textos como relevante. 

 A retomada do trabalho com o texto e a revalorização da compreensão escrita se passam 

no final da década de 1970 nos “próprios métodos de FLE” e com “a metodologia dita 

instrumental ou funcional” (PIETRARÓIA, 1997:56). As pesquisas iniciais de Louise Dabène e 

Claire Blanche-Benveniste sobre a leitura de línguas estrangeiras aparentadas (IC) começam 

nesta época. Os projetos iniciais, como o Galatea
32

 e o Eurom4, estavam ancorados em uma visão 

basicamente linguística da IC, estritamente ligada à compreensão escrita. Atualmente, projetos 

como as plataformas europeias Galanet e Galapro
33

 trabalham a IC interacional, focando a 

compreensão escrita em contexto autêntico de interação (fóruns, chats). 

 Nesta pesquisa, apesar de termos introduzido o trabalho na plataforma Galanet, vamos 

focar a leitura plurilíngue, e não a interação. Quando se propõe a leitura plurilíngue, o objetivo é 

que o estudante não use tão somente as transparências entre cognatos na compreensão de um 

texto, mas que possa “se impregnar, pouco a pouco, de regras de passagem de uma língua a outra 

e assim entender a regularidade dos fenômenos que geraram as diferenças”
 34

 (HÉRIARD, 2003). 

Considerar estes fenômenos é o que diferencia a leitura plurilíngue da leitura multilíngue. 

Independentemente do “rótulo” plurilíngue ou multilíngue, vamos abordar neste referencial 

teórico aspectos da leitura de textos em LE, que estão na base destes dois tipos de leitura. 

 Gilles Thérien, em Jouve (1993), descreve a leitura como uma atividade com cinco 

dimensões, ou processos: neurofisiológico (“uma operação de percepção, de identificação e 

memorização dos signos”), cognitivo (processo ligado à construção de sentido), afetivo (a 

recepção do texto influi sobre a afetividade do leitor), argumentativo (o leitor pode discordar da 

argumentação, se deixar convencer) e simbólico (o sentido que se constrói na leitura vai depender 

do contexto, da cultura, da época). Coste (2002:15) enumera um leque de componentes do leitor 

que são empregados na leitura: 

 

                                                           
32

 GALATEA foi um programa europeu, criado na Universidade Stendhal de Grenoble, em 1991, sobre 
intercompreensão entre falantes de línguas românicas, cujo foco era a compreensão escrita. 
33

 www.galanet.eu; www.galapro.eu 
34

 Trecho original: “ (...) s’imprégner petit à petit des règles de passage d’une langue à l’autre et saisir, ainsi, la 
régularité des phénomènes qui ont engendré les différences.” (HÉRIARD, 2003, tradução nossa) 

http://www.galanet.eu/
http://www.galapro.eu/
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a) capacidade linguística: saberes e habilidades relativos aos constituintes e aos 

funcionamentos da língua estrangeira enquanto sistema linguístico que 

permite realizar enunciados. 

b) capacidade textual: saberes e habilidades relativos aos discursos e às 

mensagens enquanto sequências organizadas de enunciados – retórica e 

manifestação enunciativa da argumentação. 

c) capacidade referencial: saberes e capacidades relacionados a domínios de 

experiência e de conhecimento. 

d) capacidade de relação: saberes e capacidades relativos às rotinas, estratégias, 

regulamentos de trocas interpessoais. 

e) capacidade situacional: saberes e capacidades relativos a vários outros 

fatores que em um contexto podem afetar as escolhas do leitor). 

  

 A maneira de empregar suas capacidades e gerenciar os processos de leitura vai 

diferenciar os leitores de LE. O bom leitor ou leitor experiente não lê palavra por palavra, não 

fala enquanto lê, faz previsões e antecipações sobre o texto, usa estratégias de leitura e constrói 

hipóteses de sentido. Ele também é capaz de gerir os modos de leitura semasiológica (que vai do 

signo, dos elementos linguísticos ao sentido) e onomasiológica (que vai do sentido ao signo) ou 

ascendente (o leitor se apoia em signos) e descendente (o leitor de apoia em seus conhecimentos 

para elaborar hipóteses) de maneira interativa, ou seja, para construir sentido o bom leitor usa 

seus conhecimentos e os dados que extrai do texto. O leitor inexperiente, por sua vez, lê 

lentamente, fala enquanto lê, lê de maneira fragmentar e linear, tem um repertório limitado de 

estratégias e usa o modelo ascendente de leitura ou semasiológico. 

 A recepção de um texto, segundo Otten (1982
35

 apud JOUVE,1993:66), se organiza em 

torno de dois polos: “espaços de certeza” e “espaços de incerteza”. No caso da IC, da leitura de 

línguas aparentadas, estes espaços são denominados zonas de transparência e zonas de opacidade. 

 

Os “espaços de certeza” são os pontos de ancoragem da leitura, as passagens 

mais explícitas do texto, aquelas a partir das quais se entrevê o sentido global. 

Os “espaços de incerteza” remetem para todas as passagens obscuras e ambíguas 

cujo deciframento solicita a participação do leitor. 

                                                           
35

 OTTEN, M. “La lecture comme reconnaissance”, in Français 2000, 104, 1982, pp. 39-48. 
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 Para decifrar os “espaços de incerteza” de um texto, o leitor constrói hipóteses de sentido 

ativando, entre outras, sua capacidade referencial – seus conhecimentos prévios que provém de 

sua experiência como leitor de L1. A teoria do esquema (RUMELHART, 1980
36

 apud 

MALHEIROS POULET, DEGACHE e MASPERI, 1994) categoriza estes conhecimentos 

prévios em três níveis: 1. “esquemas linguísticos (conhecimentos lexicais, sintáticos, semânticos 

e pragmáticos); esquemas formais (conhecimentos de diferentes tipos de texto, de sua 

organização e da sua estrutura típica) ; esquemas de conteúdo (conhecimentos e crenças sobre o 

mundo)”
37

. 

 Para ajudar na compreensão do texto, o conhecimento de mundo que é relevante para a 

leitura precisa ser ativado, segundo Kleiman (2009), e não estar perdido na memória. Ainda sobre 

o conhecimento de mundo (esquemas de conteúdo), Giasson (2008) diz que os leitores 

inexperientes ou menos hábeis gerem esses conhecimentos de maneira mais rígida, ou seja, eles 

“se baseiam mais naquilo que eles já sabem sobre um assunto do que naquilo que eles leem a 

respeito no texto” para construir o sentido da leitura. Baseada em resultados do GALATEA, 

Malheiros Poulet (PIETRARÓIA, 1997:97) indica que “quanto mais conhecido for o esquema de 

conteúdo, menos o leitor considera o texto e maior é seu emprego de experiências anteriores. Ao 

contrário, quanto mais o esquema de conteúdo for desconhecido, mais pistas ligadas à 

microestrutura linguística do texto são procuradas pelo leitor”. Já em leitores experientes, 

segundo Kleiman (2009:24), é a ativação do conhecimento prévio que “permite fazer as 

inferências necessárias para relacionar diferentes partes discretas do texto num todo coerente”. 

 De acordo com Coste (2002:21), diante de aprendentes de LE “é preciso afastar a ideia de 

que a única tarefa seria a de despertar neles potencialidades de leitura: o obstáculo linguístico 

parece determinante, sobretudo para aqueles que tentam ler”. O autor afirma que o contato com 

os textos em LE provocaria uma espécie de regressão nos modos de leitura. 

 

 

                                                           
36

 RUMELHART, D.E. “Schemata: the building blocke of cognition”, in R.J. Spiro, B.C. Bruce et W.F. Brewer (Eds), 
Theoretical issues in reading comprehension. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1980, 33- 
58. 
37

 Trecho original: “[...] schémas linguistiques (connaissances lexicales, syntaxiques, sémantiques et pragmatiques) ; 
schémas formels (connaissances de différents types de texte, de leur organisation et de leur structure typique) ; 
schémas de contenu (connaissances et croyances sur le monde)” (RUMELHART, 1980 apud MALHEIROS POULET, 
DEGACHE e MASPERI, 1994, tradução nossa) 
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[...] alguém que, em sua língua materna, tornou-se um leitor rápido, capaz de 

varrer a página ou captar globalmente os indícios para construir hipóteses sobre 

o sentido, encontra-se praticamente sem amparo diante de uma página escrita em 

uma língua que ele domina pouco ou mal e regride para a segurança linear do 

palavra por palavra a meia voz. (COSTE, 2002:21)  

 

 Gaonac’h (1990
38

 apud MALHEIROS POULET, DEGACHE e MASPERI, 1994) afirma 

que “os processos usados em LE, ou ao menos sua articulação, podem apresentar características 

diferentes em relação à L1”. Para o autor, “o leitor de LE coloca em curto-circuito os processos 

de alto nível e concentra sua atenção no nível linguístico”, em operações de baixo nível 

(decodificação lexical, morfossintática), dentro de um modelo semasiológico de leitura. Esse 

“recuo para o linguístico” (COSTE, 2002) gera dificuldades suplementares, como ficar paralisado 

numa palavra desconhecida. “Parece que as estratégias de leitura mais onomasiológicas se 

encontram bloqueadas porque as falhas se manifestam ao nível semasiológico mais elementar.” 

(COSTE, 2002:22). 

 Em IC, a proximidade linguística parece amenizar, sem tirar, o “peso” da componente de 

capacidade linguística na compreensão do texto. “A proximidade lexical entre duas línguas 

permite construir a primeira hipótese sobre o sentido do texto por meio de operações inferenciais 

que consistem no processo de assimilação entre os significantes.”
39

 (LOPEZ ALONSO e SÉRÉ, 

1998:378). Segundo Martin (2003), o sujeito calcula a compreensão da forma na LE sobre uma 

forma parecida na língua que já conhece, isso no nível fonológico, lexical, morfológico, sintático 

ou discursivo, e raramente a equivalência é total. 

 De acordo com Lopez Alonso e Séré (1998), quando o leitor percebe a similaridade dos 

significantes, quase imediatamente (de forma inconsciente) faz uma assimilação de significados 

também. Isto acontece porque as palavras transparentes “carregam em si uma sobrecarga 

referencial tal que é impossível de prever uma boa adaptação da transferência dos conhecimentos 

                                                           
38

 GAONAC'H, D. “Les stratégies attentionnelles dans l'utilisation d'une langue étrangère”. In Acquisition et 
utilisation d'une langue étrangère, l'approche cognitive, Paris, Hachette, Collection F / Le Français dans le monde / 
Recherches et Applications, 1990, p. 41- 49. 
39

 Trecho original: “La ressemblance lexicale entre deux langues permet de construire la première hypothèse sur le 
sens du texte par des opérations inférentielles qui consistent en un processus d’assimilation entre les signifiants.” 
(LOPEZ ALONSO e SÉRÉ, 1998:378, tradução nossa) 
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entre os esquemas de conteúdo dos aprendentes e os indícios textuais.” (MALHEIROS POULET, 

DEGACHE e MASPERI, 1994:343). 

 Para os leitores iniciantes de línguas aparentadas, assim como para os leitores de outra 

LE, a base primeira é o nível lexical. “A palavra torna-se então uma unidade elementar de 

significação que serve de suporte à construção da arquitetura do sentido do texto.” (LOPEZ 

ALONSO e SÉRÉ, 1998:377). É só num estágio mais avançado, segundo Blanche-Benveniste e 

Valli (1997), que “os decifradores [de códigos] se transformam em observadores das línguas, a 

deles e as outras. E então se desperta a curiosidade da comparação”. 

  A compreensão do texto é um processo de construção semântica, que envolve uma série 

de variáveis referentes ao texto, ao leitor e ao contexto. E, como se pode observar no modelo 

“Funcionamento interativo da compreensão” (DEGACHE, 2006:52) (Figura 2, p. 46), depende 

das estratégias de controle metacognitivo em processos de alto e baixo nível, e da interação 

destes processos. “Por exemplo, o recurso a domínios de referência (processo de alto nível) 

permite aos sujeitos ativar campos semânticos que podem conter indícios para a elucidação do 

sentido de uma palavra opaca (processo de baixo nível) que vai além do efeito de proximidade 

imediata.” Este mesmo tipo de interação exemplificado (campo semântico/ domínios de 

referência) pode levar o leitor a incorrer em equívocos, caso ele não ative estratégias de controle 

metacognitivo. 

 Outras variáveis (MALHEIROS POULET, DEGACHE e MASPERI, 1994) podem 

influenciar a construção semântica e, consequentemente, a compreensão do texto pelo leitor, 

entre elas o modo com que o leitor faz a gestão das hipóteses (verificação ou abandono), sua 

atitude frente aos riscos (reflexão ou impulsividade), seu modo de abordar o texto (analítico ou 

global), o tempo de leitura e como lê (se grifa, faz anotações). Em resumo, o comportamento do  

leitor é uma variável de suma importância na compreensão, ao lado do texto e do contexto. 

Segundo Pietraróia (1997), construir sentido em leitura é relacionar as experiências de linguagem 

do leitor, seu conhecimento de mundo e os dados formais e contextuais do texto, a matéria-prima 

que o leitor possui diante dos olhos. 
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 Figura 2 – Funcionamento interativo da compreensão, adaptado de Degache (2006:52).  
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 Para que o leitor compreenda um texto em língua estrangeira aparentada, então, é preciso 

mais que perceber as palavras transparentes em operações automáticas, é preciso se esforçar 

(controle metacognitivo) para construir sentido. 

 

De algo que se obtém linear e passivamente, o sentido passou a ser fruto de uma 

interação para, finalmente, ser visto como resultado de uma construção que 

ocorre entre um determinado leitor, diante de certo texto e em circunstâncias 

específicas. Por essa confluência de fatores, que caracterizam toda e qualquer 

leitura, o sentido, além de ser uma construção, é também uma representação 

diretamente ligada às vivências e experiências do leitor (PIETRARÓIA, 

1997:102) 

 

2.4. Intercompreensão e inserção curricular 

 

 Mesmo sendo um dos modos privilegiados de atingir os objetivos do plurilinguismo, a 

integração da IC nos currículos dos sistemas de ensino, inclusive os europeus, esbarra em alguns 

obstáculos. Escudé e Janin (2010) listam dois deles: a organização disciplinar (en savoirs 

étanches) dos sistemas de ensino e a questão de ordem ideológica que uma única língua (língua 

franca, espaço hoje ocupado pelo inglês) solucionaria os problemas de comunicação na era 

planetária. Para os autores, a IC pode vencer estes obstáculos “construindo práticas pedagógicas 

novas e eficazes” e “mostrando que pode fazer evoluir as estruturas educativas para que se possa 

integrar a elas o plurilinguismo e sua ética de respeito mútuo”. 

 Para Carrasco Perea (2012), há obstáculos para inserção da IC no sistema de ensino nos 

níveis micro, meso e macroeducativo. No nível micro (práxis), muitos educadores e estudantes 

não conseguem apreender a riqueza e a diversidade da abordagem intercompreensiva e perceber 

as aprendizagens que ela proporciona. No nível meso (instituição escolar), ocorre um choque de 

concepções: a inserção de uma lógica plurilíngue num ambiente tradicionalmente monolíngue. E, 

por fim, no nível macroeducativo (reflexão), a questão é atestar os objetivos e processos em IC 

que levam a resultados capazes de serem aferidos. Segundo a autora, tornando o “legado” da IC 

em relação às práticas pedagógicas e às competências transversais visíveis, as instâncias de 

decisão poderiam mostrar interesse em incluir a IC nos currículos. 
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 Em relação à avaliação, o problema parece estar na abrangência do seu escopo. Na 

concepção de Lenz e Berthele (2010), a avaliação em IC é uma avaliação da aptidão linguageira 

(língua e linguagem) geral, pois “associa estratégias cruciais à leitura de textos (difíceis), 

qualquer que seja a língua, a processos cognitivos essenciais à aprendizagem de línguas 

estrangeiras/segundas. Os dois [estratégias e processos] estão ligados à utilização e à 

aprendizagem autônoma das línguas e são exigentes no plano cognitivo.”
40

 

 Devido aos obstáculos listados anteriormente, é difícil encontrar a IC integrada aos 

currículos, principalmente nos níveis básicos de escolarização. Sua inserção ainda está limitada a 

projetos pontuais – esta falta de continuidade acaba sendo outro obstáculo, pois inviabiliza, por 

exemplo, a (re)confirmação de resultados e dificulta a propagação do conceito de 

intercompreensão nos meios escolares. Araújo e Sá e Melo-Pfeifer (2009
41

 apud ARAÚJO e SÁ 

et al., 2009:11) afirmam que, apesar de o conceito de intercompreensão circular livremente no 

discurso da pesquisa, ele é bem pouco conhecido no campo dos discursos e práticas escolares. 

 Mesmo com os obstáculos, são relativamente numerosas as ações pedagógicas que 

colocam a Intercompreensão no centro de suas preocupações. Mais numerosas na Europa, por 

conta da diversidade linguística flagrante e dos documentos oficiais, como o Guia para 

elaboração de políticas linguísticas educativas na Europa (BYRAM; BEACCO 2003; BEACCO, 

2007), e mais concentradas no ensino superior, o que não inibe as pesquisas em IC em outros 

níveis de escolarização, como o básico (FONSECA, 2010;2013) e o ensino médio 

(CARRINGTON, 2011; GRIOT, 2008; MARGUERITTE, 2011; NIELFI, 2010). Estas últimas 

vêm enfatizando o caráter formador desta abordagem, principalmente em relação à experiência 

intercultural que proporciona (GRIOT, 2008), o incremento da reflexão metacognitiva com base 

na língua materna dos jovens e em outras línguas estrangeiras (NIELFI, 2010), bem como da 

competência plurilíngue, além de mostrar que, para os jovens, a IC é uma abordagem motivante 

(MARGUERITE, 2011) e pode refletir no domínio e na representação da língua materna 

(CARRINGTON, 2011). 

                                                           
40

 Trecho original: “[...] associe des stratégies cruciales pour la lecture de textes (difficiles), quelle que soit la langue, 
à l'aide de processus cognitifs essentiels pour l'apprentissage des langues étrangères/secondes. Les deux sont liées à 
l’utilisation et à l'apprentissage autonomes des langues et sont exigeantes sur le plan cognitif.” (LENZ e BERTHELE, 
2010:29, tradução nossa) 
41

 ARAÚJO e SÁ, M. H. & MELO-PFEIFER, S. (2009). “Intercompréhension et éducation au plurilinguisme : de la 
formation de formateurs aux retombées sur la salle de classe”. In II Assises du Plurilinguisme, 18/19 de Junho, 
Berlin. 
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 Pensando nas potenciais contribuições da IC para o público do Ensino Médio (EM), 

principalmente no que se refere à formação de um repertório plurilíngue importante para sua 

inserção plena na universidade, no mercado de trabalho e na vida adulta, principalmente no atual 

cenário de interação e mobilidade, decidimos fazer nossa pesquisa com este público. Nossa 

preocupação inicial, então, foi verificar a viabilidade da abordagem intercompreensiva no EM 

considerando as diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) 

(BRASIL, 2000) e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006).  

 Evidentemente, os documentos brasileiros, ao se referirem ao ensino de línguas 

estrangeiras, não mencionam o desenvolvimento de capacidades de uma competência plurilíngue 

e pluricultural, mas tratam de questões que se relacionam com a abordagem intercompreensiva, 

como interdisciplinaridade e transversalidade, constituição da cidadania, respeito à diversidade 

linguística e cultural, inclusão social e étnica, ensino de línguas útil e significativo, dimensão 

educacional e instrumental das línguas e até a importância de se aproveitar os conhecimentos 

linguísticos e metalinguísticos dos estudantes em L1. No próximo capítulo, aprofundamos alguns 

pontos desta análise ao tratarmos da situação inicial desta pesquisa-ação. 
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3. Metodologia de pesquisa 

 

 

Eu me pergunto: qual a posição do cientista social, do educador? Observador? 

Equívoco. Ele só se pensará como puro observador se sua observação for 

defeituosa. Uma observação cuidadosa lhe revelará que ele é, por um lado, uma 

peça que é movimentada no tabuleiro e, ao mesmo tempo, um jogador.
42

 

 Rubem Alves 

 

 

 As pesquisas mais recentes sobre Intercompreensão, principalmente na Europa, têm como 

foco o estudo da prática pedagógica da IC e, consequentemente, da formação de professores que 

possam trabalhar com a IC a fim de preparar os aprendentes para viver a pluralidade linguística e 

cultural característica desta era planetária. “No panorama atual da educação em línguas coloca-se 

aos professores o desafio de lidarem com a pluralidade que caracteriza as sociedades pela 

multiplicação dos contactos humanos, posta em evidência pela mobilidade real e virtual.” 

(ANDRADE, A. PINHO, A., 2010:43). O momento requer, portanto, a produção de 

conhecimentos práticos sobre a IC, por meio de pesquisas que apresentem dados advindos da sala 

de aula. 

 Na Europa, vêm crescendo os estudos publicados nos mais diferentes níveis, de artigos a 

dissertações (CARRINGTON, 2011; GRIOT, 2008; MARGUERITTE, 2011; NIELFI, 2010), 

cujo interesse é a prática educativa da Intercompreensão em grupos de adolescentes, pré-

universitários. Estes estudos nos interessam pela problemática que abordam e porque o público 

implicado nesta pesquisa tem faixa etária semelhante, são estudantes do Ensino Médio
43

. No 

Brasil, as pesquisas que consideram a prática da Intercompreensão seu objeto de estudo ainda são 

raras, cabendo destacar as pesquisas e projetos da professora doutora Selma Alas Martins
44

, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Desde 2011, esta professora coordena 

um projeto de inserção curricular da Intercompreensão no Ensino Fundamental II das escolas 

públicas municipais de Natal (RN) – é neste “espaço” que estudantes da UFRN vêm 

                                                           
42

 ALVES, Rubem. Conversas com quem gosta de ensinar. São Paulo: Ars Poetica, 1995, p.91. 
43

 Vamos usar a nomenclatura brasileira, Ensino Médio, para designar a fase de escolarização que antecede o 
ensino universitário. Temos ciência de que em outros países não se usa essa designação. 
44

 MARTINS, Selma A. “L’intercompréhension des langues romanes au service de l’amélioration de l’enseignement 
des langues au Brésil”. In Synergies Brésil n

o
 spécial 1, 2010, p. 107-114. 
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desenvolvendo pesquisas sobre a prática da Intercompreensão e suas contribuições para a 

formação dos estudantes brasileiros. 

 Considerando, então, a necessidade de produção de conhecimentos sobre a prática da 

Intercompreensão e a ausência de práticas educativas em IC que possam ser observadas no 

Ensino Médio brasileiro, entendemos que a melhor maneira de conduzir este estudo seria a 

realização de uma pesquisa qualitativa que, devido à implicação direta da pesquisadora na práxis, 

assumiu aspectos de pesquisa-ação – metodologia definida por Wilfred Carr e Stephen Kemmis 

(1986
45

 apud BARBIER, 2007) como “uma forma de pesquisa realizada pelos técnicos [docentes] 

a partir de sua própria prática”. Outros aspectos que nos enquadram na referida metodologia 

dizem respeito à participação necessária e ativa das pessoas implicadas na situação observada, 

com ampla interação entre pesquisador e demais participantes, e à capacidade de aprendizagem 

associada ao processo de investigação (THIOLLENT, 2009:71) – à medida que os participantes 

produzem dados que, posteriormente, servem para a pesquisadora caracterizar suas atividades 

cognitivas e metacognitivas, e passam por uma “experiência” linguística que, sem o contexto da 

pesquisa, não teriam vivenciado naquele momento de sua formação escolar.  

 O que se pretende, em geral, ao propor uma pesquisa-ação é estudar a dinâmica
46

 de 

transformação de uma situação inicial em outra situação desejada _transformação esta que pode 

advir da resolução de problemas e conflitos, da tomada de consciência e/ou da produção de 

conhecimento. 

  

3.1. Situação inicial 

  

 A situação inicial sobre a qual esta pesquisa-ação incide, ou seja, o ensino de línguas 

estrangeiras no EM, não aponta necessariamente um problema a ser solucionado, pois algumas 

línguas estrangeiras, como o inglês e o espanhol, têm espaço garantido no currículo do EM e a 

elas é dada a devida importância nos documentos oficiais que parametrizam esse nível de ensino 

no Brasil, entre eles os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2000) e as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006). 

                                                           
45

 CARR,W.W.;KEMMIS, Stephen.Becoming critical education: knowledge and action research. London and 
Philadelphia:The Palmer Press, 1986. 
46

 Pode-se “estudar dinamicamente os problemas, decisões, ações, negociações, conflitos e tomadas de consciência 
que ocorrem entre os agentes durante o processo de transformação da situação.” (THIOLLENT, 2009:21). 
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 O que se observa nestes documentos, no entanto, é uma intenção de contribuir com a 

formação integral do aprendente que muitas vezes se distancia da realidade: “a disciplina Línguas 

Estrangeiras na escola visa a ensinar um idioma estrangeiro e, ao mesmo tempo, cumprir outros 

compromissos com os educandos, como, por exemplo, contribuir para a formação de indivíduos 

como parte de suas preocupações educacionais.” (BRASIL, 2006:91). Na prática, porém, 

observamos que a escola acaba priorizando os objetivos linguísticos e negligenciando a 

importância dos objetivos educacionais e culturais implicados no ensino de línguas, como sua 

importância para a vida e a construção da “cidadania intercultural”
47

 dos aprendentes.  

 

A pergunta que então emerge é se a priorização do objetivo linguístico desse 

ensino esconde uma certa “confusão” na compreensão sobre os objetivos do 

ensino de inglês [aplicável às outras línguas] na escola regular e se essa 

“confusão” leva a indefinições e a desconhecimentos sobre a relevância desse 

ensino na educação básica. (BRASIL, 2006: 89) 

 

 Além de instrumentalizar o sujeito com conhecimentos linguísticos, o ensino de línguas 

cumpre papel fundamental no projeto de inclusão social da escola, à medida que possibilita o  

diálogo (compreensão e interação) com outras culturas e o acesso a informações em um universo 

mais amplo, e no conjunto heterogêneo e múltiplo de letramentos que visa preparar os estudantes 

para viver na sociedade contemporânea e globalizada. Esse “papel fundamental” atribuído ao 

ensino de línguas, no entanto, só vira realidade quando o professor redimensiona sua prática.   

 

[...] os professores de inglês [dizeres aplicáveis a professores de LE] podem 

cooperar em sua própria marginalização imaginando-se como meros 

“professores de língua” sem conexão alguma com questões sociais e políticas. 

Ou então podem aceitar o paradoxo do letramento como forma de comunicação 

interétnica que muitas vezes envolve conflitos de valores e identidades, e aceitar 

seu papel como pessoas que socializam os aprendizes numa visão de mundo que, 

                                                           
47

 “(...) ‘citoyenneté interculturelle’, qui désigne une forme d'éducation à la citoyenneté qui privilégie la 
compréhension et l'action en tant que membre d'une société internationale, et notamment d’une société civile 
internationale.” (BYRAM, 2008:229 apud LENZ E BERTHELE, 2010:7) 
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dado seu poder [...] deve ser analisada criticamente. (GEE, 1986: 722
48

 apud 

BRASIL, 2006:108) 

 

 O ensino de línguas no sistema educacional brasileiro, como se apresenta atualmente, isto 

é, disciplinar e focado em conteúdos, tem contribuído pouco para a formação de um repertório 

linguístico que realmente possa ajudar os estudantes a continuar os estudos, entrar no mercado de 

trabalho e se sentir membro de uma sociedade internacional. Uma das questões centrais deste 

trabalho aponta justamente para a necessidade de se refletir sobre a formação do repertório 

linguístico do estudante que pode/vai ingressar na universidade. Esta reflexão se faz necessária 

diante do processo de internacionalização das principais universidades brasileiras, que multiplica 

as possibilidades de interação e contato entre as línguas por diversificar as situações de 

comunicação e mobilidade estudantil. 

 Nesta pesquisa, a ação pretende indicar um meio de atuar na situação inicial – a aplicação 

de uma nova abordagem de ensino de LE, a Intercompreensão, no EM – e recolher dados 

originais que possam servir à análise da formação da competência de leitura plurilíngue neste 

grupo de participantes. Nossa diretriz
49

 é que a Intercompreensão poderia responder de maneira 

ampla aos objetivos educacionais e culturais implicados no ensino de línguas estrangeiras e ao 

projeto de inclusão social
50

 que os PCNEM atribuem a esta disciplina. Entendemos que a 

formação do repertório linguístico plurilíngue dos estudantes, no Ensino Médio, seria importante 

para sua inserção plena na universidade, no mercado de trabalho e na vida social adulta, 

principalmente no atual cenário de interação e mobilidade. 

 Retomando a questão da transformação de uma situação inicial em outra situação 

desejada, é prudente salientar que ela não ocorre porque o pesquisador propõe a ação. Ela nasce 

“de algum sentido radicalmente novo, que não somente emerge da experiência do sujeito, mas 

também é igualmente por ele considerado, transformando suas perspectivas, seus modos de ser e 

de pensar, suas relações, sua estrutura.” (BARBIER, 2009:48). Assim, por meio do esforço de 

desenvolvimento da competência de leitura plurilíngue, pretendíamos criar expectativas positivas 

(sentimento de autoconfiança) no grupo em relação à aprendizagem de outras línguas para fins de 

                                                           
48

 GEE, J. P. Orality and literacy: from the savage mind to ways with words. TESOL Quarterly, v. 20, n. 4, p. 720, 
1986. 
49

 Diretriz substituiria o termo hipótese neste tipo de pesquisa, segundo Thiollent (2009:36). 
50

 Um projeto de inclusão social teria objetivo de criar possibilidades de o cidadão dialogar com outras culturas sem 
que haja a necessidade de abrir mão de seus valores (Maturana, 1999).” (BRASIL, 2006:96). 
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recepção (leitura/ obtenção de informações); bem como a tomada de consciência das próprias 

potencialidades como leitores de línguas estrangeiras por meio da mobilização de recursos da 

competência leitora em língua primeira e LE e de conhecimentos linguísticos e extra-linguísticos 

prévios dos estudantes. 

 

3.2. Contexto de pesquisa 

 

 Considerando as diretrizes traçadas pelo Ministério da Educação para o ensino de línguas 

estrangeiras no EM e os pressupostos da Intercompreensão, abordados no segundo capítulo desta 

dissertação, previu-se como contexto de coleta de dados desta pesquisa, cujo objetivo geral é 

investigar o desenvolvimento da competência de leitura plurilíngue em estudantes do Ensino 

Médio, um curso de práticas de leitura em línguas românicas, denominado “Leitura Plurilíngue”.

 O curso foi concebido para a coleta de dados, e a partir da coleta de dados, ou seja, à 

medida que os dados eram coletados, a pesquisadora replanejava a sua ação visando o objetivo da 

pesquisa. Com isso, buscou-se respeitar a questão da abordagem em espiral da pesquisa-ação, 

com suas fases “de planejamento, de ação, de observação, de reflexão, depois um novo 

planejamento da experiência em curso.” (BARBIER, 2009:60). A descrição do contexto de 

produção de dados _o curso “Leitura Plurilíngue” em si, a escolha dos instrumentos de pesquisa e 

os critérios de seleção de dados serão abordados na seção 3.4 Produção dos dados deste capítulo. 

 

3.2.1. A ETEC Gildo Marçal Bezerra Brandão 

 

 Para a realização desta pesquisa escolhemos como contexto uma escola de Ensino Médio 

que aplicasse uma abordagem singular
51

, ou tradicional, de ensino de línguas estrangeiras, mas 

que fosse receptiva a novas práticas educativas em geral. A escolha da ETEC Gildo Marçal 

Bezerra Brandão
52

, localizada em Perus, bairro da periferia da cidade de São Paulo, se deu, 

principalmente, pela receptividade de sua direção e coordenação pedagógica a este projeto, 

                                                           
51

 Abordagem singular, neste contexto, quer dizer abordagem “na qual o único objeto de atenção é uma língua e 
uma cultura particular, tomada isoladamente” (Candelier, 2008:6). Uma abordagem plural, como a 
Intercompreensão, “se serve de atividades que implicam, ao mesmo tempo, diversas variedades linguísticas e 
culturais”. Essa nomenclatura é usada em documentos como o CARAP e o QECR. 
52

 Apêndice A (p. 163): termo de consentimento, assinado pela diretoria da ETEC, para realização da pesquisa. 
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inicialmente
53

 intitulado “Leitura em Francês com abordagem intercompreensiva”. Esta versão 

preliminar do curso “Leitura Plurilíngue” foi apresentada à escola em novembro de 2012 a fim de 

sensibilizar e viabilizar as primeiras ações (autorização, horário, apresentação aos estudantes) 

junto à coordenação pedagógica e à direção da instituição. 

  Outros fatores que nortearam esta escolha foram: 1. a excelente infraestrutura desta 

ETEC, com laboratórios de informática, equipamentos de projeção, quadra poliesportiva, área de 

convivência e auditório; e 2. o relacionamento prévio desta pesquisadora com a instituição, como 

professora estagiária. O primeiro fator foi considerado porque existia a possibilidade de fazer os 

estudantes implicados nesta pesquisa participarem de uma sessão plurilíngue por meio de uma 

plataforma europeia que tem por finalidade estimular e promover interações plurilíngues, a 

Galanet, daí a importância de se ter à disposição um laboratório de informática com acesso à 

internet. Em relação ao segundo fator considerado, é preciso esclarecer que o primeiro contato 

desta pesquisadora com a “ETEC Gildo” aconteceu em 2011, quando foi realizado junto aos 

estudantes do Ensino Médio um minicurso de Práticas de Leitura em Francês, que teve excelente 

adesão e apoio total da direção da instituição. 

 A ETEC Gildo é uma escola relativamente nova, foi inaugurada no final de 2009, e 

oferece somente cursos Técnicos
54

 e Ensino Médio, ou seja, recebe estudantes a partir dos 14 

anos que tenham concluído o 9º ano do Ensino Fundamental em outras escolas. Em relação ao 

EM, a escola conta com duas salas de 40 estudantes em cada uma das três séries deste nível. 

Como nas outras ETECs do Estado de São Paulo, todas geridas pelo Centro Paula Souza, 

instituição vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do 

Estado de São Paulo, os estudantes ingressam nesta escola por meio de um exame, o 

“vestibulinho”, que tem a finalidade de selecionar os estudantes com melhor desempenho, uma 

vez que há mais candidatos inscritos que vagas oferecidas. Segundo o site
55

 da Secretaria, são 

atendidos pelas ETECs mais de 221 mil estudantes, nos Ensino Médio, Técnico integrado ao 

Médio e Ensino Técnico, em mais de 300 municípios paulistas. 

 Em relação às línguas estrangeiras, além da presença de inglês e espanhol na grade 

curricular, os estudantes das ETECs podem se inscrever, desde 2010, no Programa de 
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 Apêndice B (p. 164): planejamento do curso “Leitura em Francês com abordagem intercompreensiva”, que é uma 
versão embrionária do curso “Leitura Plurilíngue”. 
54

 O curso Técnico é um curso de tipo profissionalizante, que desenvolve habilidades específicas e prepara o jovem 
para ingressar no mercado de trabalho. 
55

 http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/quem-somos/perfil-historico/. Consultado em 12/05/2014. 

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/quem-somos/perfil-historico/
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Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza, que oferece bolsas de estudo de inglês e espanhol 

no exterior para estudantes e professores das ETECs. “O objetivo do programa é incentivar o 

aprimoramento da formação acadêmica e o ingresso no mercado de trabalho dos estudantes, 

utilizando a língua como ferramenta de acesso à informação e comunicação.”
56

 Levando em 

consideração este objetivo, entendemos que a formação [de um repertório] plurilíngue, por meio 

da leitura de textos em várias línguas, que é uma forma de potencializar o acesso à informação 

em diversas fontes, pode contribuir à formação acadêmica destes estudantes e, no futuro, levá-los 

a participar de programas de mobilidade internacional. 

 

 3.2.2. O ensino de línguas estrangeiras na ETEC Gildo Marçal Bezerra Brandão 

 

 A ETEC Gildo, como toda escola pública que oferece Ensino Médio, tem na grade 

curricular o ensino obrigatório da língua inglesa, com carga horária de 2h semanais. A língua 

espanhola
57

 é oferecida apenas aos estudantes dos 2º e 3º anos do EM, desde 2012, em forma de 

projeto de HAE (habilidade específica), com carga horária de 1 hora semanal. Os estudantes 

optam ou não por seguir o curso de língua espanhola, que ocorre fora do horário regular. Ambas 

as línguas são oferecidas numa abordagem singular/disciplinar de ensino de línguas. 

 Além da língua inglesa e da língua espanhola, parte dos estudantes dos primeiros e 

segundos anos do EM desta escola tiveram uma experiência com o francês em 2011, por meio de 

um Minicurso de Práticas de Leitura em Francês.  Este minicurso foi elaborado e ministrado por 

esta pesquisadora no contexto de sua formação em licenciatura pela Universidade de São Paulo. 

Em 2011, o contato com a escola se deu por intermédio de uma professora da instituição, e a 

recepção da direção e coordenação pedagógica da escola à iniciativa foi muito positiva. O 

minicurso, de 30 horas, teve adesão voluntária e foi administrado em dez encontros. O objetivo 

geral do minicurso era proporcionar aos estudantes o contato com uma realidade linguística 

diversificada, a língua francesa, levando-os a compreender textos curtos e enunciados simples e 

identificar estruturas básicas da língua francesa. Foram disponibilizadas 40 vagas, igualmente 

distribuídas entre estudantes do primeiro e do segundo ano do Ensino Médio. 
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 http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/intercambio/. Consultado em 12/05/2014. 
57

 A Lei 11.161, sancionada em agosto de 2005, torna obrigatória a oferta do espanhol no Ensino Médio do país e 
torna facultativa essa oferta ao Ensino Fundamental de 6º a 9º ano a partir de 2010. 

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/intercambio/
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 Apesar da oferta do espanhol e de outros projetos na área de línguas estrangeiras, como o 

Minicurso de Práticas de Leitura em Francês, o inglês, como já mencionamos, é a língua 

obrigatória na grade curricular desta escola. Tanto os PCNEM quanto as Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio fazem ressalvas à predominância do ensino da língua inglesa nas escolas 

públicas brasileiras, pontuando que tal monopólio poderia reduzir o interesse por outras línguas 

estrangeiras e desvirtuar o projeto de inclusão social presente nos documentos. 

 

Quando professores e alunos (e também coordenadores, diretores, pais de 

alunos) defendem a necessidade de língua inglesa no currículo em vista do 

mercado ou das exigências tecnológicas, ou porque essa é o idioma da 

globalização, entendemos que esses argumentos refletem uma visão realista, mas 

revelam uma perspectiva parcial do que esse ensino pode realizar 

educacionalmente. Mais do que reforçar apenas os valores sociais do momento, 

valores que são, reconhecidamente, interpelados pelo movimento econômico-

cultural da globalização, entendemos que o objetivo de um projeto de inclusão 

seria criar possibilidades de o cidadão dialogar com outras culturas sem que haja 

a necessidade de abrir mão de seus valores (Maturama, 1999). (BRASIL, 

2006:96) 

 

 Para que o referido projeto de inclusão social se consolide, mais que a necessidade de 

diversificação da oferta de línguas estrangeiras na escola, entendemos que seria preciso o 

desenvolvimento de uma consciência crítica da heterogeneidade e da diversidade linguística e 

sociocultural em que estamos inseridos. Neste sentido, ao se propor a Intercompreensão entre 

línguas românicas, que difere na abordagem de ensino das línguas estrangeiras e no conteúdo 

proposto, o curso “Leitura Plurilíngue” representa uma abertura real à diversidade linguística e 

sociocultural e um exercício concreto de reflexão sobre as linguagens e seus códigos, que levam a 

“estender o horizonte de comunicação do aprendiz para além de sua comunidade linguística 

restrita própria.” (BRASIL, 2006:92). 
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3.3. Participantes 

 

 Neste tipo de pesquisa, tanto o grupo envolvido na situação inicial quanto o pesquisador 

são considerados participantes, pessoas implicadas, e não meros informantes como na pesquisa 

clássica (THIOLLENT, 2009:26). O corpus desta pesquisa, ou grupo implicado na situação 

inicial, é formado por 15 estudantes do Ensino Médio, de 15 a 18 anos, da ETEC Gildo Marçal 

Bezerra Brandão, em São Paulo (SP), que aderiram de forma voluntária à pesquisa _certamente 

uma amostra ilustrativa e não representativa do grupo de estudantes do EM das ETECs do Estado 

de São Paulo. 

 A pesquisadora, denominada aqui pesquisadora-educadora, entende que, ao optar pela 

pesquisa-ação, assumirá dois papéis que se sobrepõem, é participante e pesquisadora, e estará 

diretamente implicada em todo o processo, ao mesmo tempo em que tem de se distanciar para 

poder refletir e replanejar, situação desafiadora para todo pesquisador. Compreende também que 

tem um papel importante, que ultrapassa o grupo restrito do qual estuda a dinâmica de 

transformações pretendidas, pois está no limiar de dois universos historicamente distantes: a 

teoria e a prática. Entende ainda que pode contribuir para a reflexão de professores de línguas 

estrangeiras sobre as próprias práticas de ensino, por meio do relato de sua experiência junto ao 

grupo de participantes da pesquisa. 

 

3.3.1. Pesquisadora-educadora 

 

 Desde antes de completar o extinto curso de Magistério, em 1994, curso técnico que, à 

época, equivalia à formação de Ensino Médio, eu dava aulas de educação infantil. A carreira 

pedagógica, no entanto, foi interrompida quando ingressei na universidade, em 1995, no curso de 

Comunicação Social, embora nunca tenha deixado de me interessar pelas questões de educação, 

entre elas a qualidade do ensino público, do qual eu era uma egressa. O interesse pela carreira 

pedagógica renasceu quando ingressei no curso de Letras, em 2002, e se fortaleceu quando 

resolvi entrar no mestrado visando estudar, inicialmente, questões sobre a aprendizagem de 

línguas estrangeiras em plataformas virtuais, entre as quais aprendizagem colaborativa e 

aprendizagem em autonomia. 



59 
 

 

 Ao iniciar o mestrado, em 2012, ingressei como monitora no Centro Interdepartamental 

de Línguas da FFLCH (CL/FFLCH) e passei a exercer atividades de docência em uma turma de 

Práticas de Leitura em Francês 1. Esta experiência no CL/FFLCH, que se seguiu por quatro 

semestres e envolveu o ensino de estratégias de leitura visando a compreensão escrita em língua 

estrangeira, e o acompanhamento, no 1º semestre de 2012, da disciplina “Didática das Línguas e 

Didática do Plurilinguismo: o lugar da Intercompreensão”, ministrada pelo professor Christian 

Degache, da Universidade de Grenoble (França), foram extremamente importantes na 

reformulação do pré-projeto inicial da pesquisa. 

 A Intercompreensão indicou-me um caminho novo, uma nova possibilidade, a abordagem 

plural de ensino de línguas estrangeiras, que se contrapõe à abordagem fragmentada à qual nos 

habituamos, ou seja, ensinamos, e aprendemos, uma determinada língua como se fosse isolada 

das demais línguas estrangeiras, e de preferência sem a “interferência” da língua materna. A 

prática da intercompreensão supõe uma dissociação de competências e uma hierarquização de 

objetivos (DEGACHE, 2006), que têm como prioridade o desenvolvimento das capacidades de 

compreensão escrita e oral do estudante. Este aspecto, de priorizar a compreensão, estava 

diretamente relacionado ao meu trabalho como monitora do curso Práticas de Leitura em Francês. 

A partir desta experiência, surgiu um questionamento: se eu tenho alunos, universitários, que 

procuram um curso de leitura em francês, há uma demanda na universidade, ou seja, os alunos 

precisam ler
58

 em língua estrangeira: como podemos prepará-los previamente? A resposta a este 

questionamento fez com que eu definisse o corpus da minha pesquisa: estudantes do Ensino 

Médio, pré-universitários. 

 Como relatado anteriormente, eu já havia tido uma experiência pedagógica com 

estudantes do Ensino Médio, durante o Minicurso de Francês Instrumental, e me surpreendi com 

um interesse positivo dos estudantes, poucas vezes relatado neste nível de ensino. O que também 

fortaleceu meu interesse em estudar a Intercompreensão no nível do Ensino Médio foi a 

constatação, durante a pesquisa bibliográfica para esta dissertação, de que havia poucos estudos 

envolvendo adolescentes e Intercompreensão mesmo na Europa, “berço” deste conceito.  

 Além disso, aplicar uma abordagem de ensino para a qual não tinha uma formação 

pedagógica prévia e sem ter estudado todas as línguas envolvidas representava, para mim, um 
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 “(...) a capacidade de ler textos autênticos em diversas línguas estrangeiras é uma competência preciosa em 
diversos domínios do conhecimento científico”  (LENZ e BERTHELE, 2010) 
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desafio. Dúvidas sobre a biografia linguística do professor neste campo são recorrentes, mas o 

trabalho com a IC não pressupõe que o professor deva ter o mesmo nível de domínio de todas as 

línguas abordadas, precisa, sim, saber gerir suas próprias competências e dificuldades em LE. 

Aliás, é a diferença de habilidades nas diversas línguas que caracteriza a competência plurilíngue 

dos sujeitos. Na sala de aula, “o professor mobiliza seus conhecimentos, suas habilidades 

profissionais, mas também seu modo de ser (MATTHEY e SIMON, 2009), que são objeto de 

uma verdadeira reflexão no caso de uma educação plurilíngue e pluricultural (...)”
59

. (PISHVA e 

THAMIN, 2011:250). 

 

3.3.2. Estudantes 

 

 A direção da ETEC Gildo, em comum acordo com a pesquisadora-educadora, decidiu que 

o curso “Leitura Plurilíngue” seria oferecido a, no máximo, 40
60

 estudantes dos 2º e 3º anos do 

Ensino Médio, estudantes mais próximos do ingresso na universidade e/ou no mercado de 

trabalho. Das 40 vagas à disposição, 29 foram preenchidas e 15 estudantes concluíram o curso, 

portanto, o corpus desta pesquisa é formado pelas produções de 15 estudantes do Ensino Médio, 

de 15 a 18 anos, da ETEC Gildo Marçal Bezerra Brandão, em São Paulo (SP), que aderiram de 

forma voluntária
61

 à pesquisa. Destes 15 estudantes, 7 eram meninos e 8, meninas; 13 cursavam o 

segundo ano do Ensino Médio e 2, o terceiro ano. No Capítulo 4 Análise de dados e Resultados, 

serão apresentados dados mais detalhados sobre a biografia linguística dos participantes, sua 

formação em LE, seu entendimento sobre aprendizagem de LE e sua percepção sobre a influência 

da LM na aprendizagem de LE. 
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 Trecho original:“L’enseignant mobilise des savoirs, des savoir-faire professionnels mais aussi des savoir-être 
(Matthey & Simon, 2009) qui font l’objet d’une véritable réflexion dans l’optique d’une éducation plurilingue et 
pluriculturelle (…)” (PISHVA e THAMIN, 2011: 250, tradução nossa). 
60

 Capacidade máxima das salas de aula da escola. 
61

 Apêndice C (p. 167): modelo do termo de consentimento livre e esclarecido que foi assinado pelos pais dos 
participantes. Os termos assinados estão em poder da pesquisadora, uma vez que não há uma comissão de ética na 
FFLCH para a qual possamos encaminhá-los.  
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3.4. Produção dos dados 

 

 A pesquisa pretendeu refletir sobre os benefícios da formação do repertório plurilíngue do 

jovem que vai ingressar na universidade e/ou no mercado de trabalho, ou seja, do estudante do 

Ensino Médio. A partir desta pretensão, traçamos como objetivo geral desta pesquisa: 

 

 Investigar o desenvolvimento da competência de leitura plurilíngue em estudantes do 

Ensino Médio. 

 

 Esta investigação leva em consideração os indícios de reorganização e transferência dos 

conhecimentos (linguísticos e extra-linguísticos) e competências (leitoras/ linguísticas) de L1 que 

o aprendente faz para compreender as línguas estrangeiras aparentadas, que são ações 

empregadas na Intercompreensão. 

 Para tanto, concebemos o curso “Leitura Plurilíngue”, oferecido no primeiro semestre de 

2013 a um grupo de estudantes voluntários do Ensino Médio da ETEC Gildo, em São Paulo. A 

proposição autoral do curso – que implica desde a concepção de uma progressão, do material 

didático e dos instrumentos de avaliação – e, consequentemente, a escolha desta pesquisadora-

educadora pela pesquisa-ação ocorreram devido à ausência de um curso com objetivos e 

abordagem (intercompreensiva) semelhantes no Ensino Médio do Estado de São Paulo.  

 Esta seção visa apresentar o referido curso, oferecendo mais informações sobre o contexto 

de produção dos nossos dados. 

 

3.4.1. Etapas da coleta dos dados 

  

 Na sequência, apresentamos as diferentes etapas seguidas para a coleta de dados, 

principalmente aquelas que antecederam a atividade em sala de aula. 

 

A) análise de conteúdo e formato dos principais métodos de IC editados. 

B) formatação da proposta do curso “Leitura em Francês com abordagem 

intercompreensiva”, com objetivo da pesquisa, objetivo do curso, público, principal 

habilidade a ser desenvolvida  – a leitura, e metodologia. A proposta foi apresentada ao 
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coordenador pedagógico do EM e ao diretor da ETEC Gildo em 23/11/2012 para que 

avaliassem a viabilidade da realização do curso. 

C) Pré-concepção da estrutura e da progressão do curso. 

D) Reformatação do curso: na proposta inicial, era um curso de práticas de leitura em francês 

que teria inserção de atividades de IC; o formato definitivo, ou seja, o curso “Leitura 

Plurilíngue”, teve como ponto focal a leitura plurilíngue, e não mais um idioma de base.  

E) Concepção e elaboração das atividades iniciais do curso.  

F) Apresentação da proposta do curso para todos os estudantes dos segundos e terceiros anos 

do Ensino Médio da ETEC Gildo para que se voluntariassem. Esta apresentação 

aconteceu na ETEC Gildo, em 06/03/2013. Foram oferecidos dois horários aos 

estudantes, terça-feira e quinta-feira, das 19h às 21h, e a secretaria da escola se 

responsabilizou por registrar o interesse dos estudantes nestes horários. Durante a 

apresentação, ficou acordado que o horário que tivesse uma demanda maior, seria o 

escolhido. O curso foi realizado às quintas-feiras.  

G) Início e desenvolvimento das atividades em sala de aula, conforme cronograma 

apresentado no Quadro 2. A coleta de dados para este estudo coincidiu com o tempo de 

realização do curso “Leitura Plurilíngue”. 

 

Data Evento Atividades 

21/03/2013 Início do curso Leitura Plurilíngue: aula 1 Doc 1/ Doc 2/ Doc 3 

28/03/2013 Aula 2 Doc 4/ Doc 5/ Doc 6/Doc 7/ Doc 8 

04/04/2013 Aula 3 Doc 9  

11/04/2013 Aula 4 Galanet/ laboratório 

18/04/2013 Aula 5 Doc 10 

02/05/2013 Aula 6 Galanet/ laboratório/ Doc 11 

09/05/2013 Aula 7 Doc 13 

16/05/2013 Aula 8 Doc 14/ Galanet 

23/05/2013 Aula 9 PP no laboratório/ Doc 15 

06/06/2013 Aula 10 Doc 15 

13/06/2013 Aula 11 Gincana plurilíngue 

27/06/2013 Aula 12  PP em sala de aula/ Revisão 

25/07/2013 Retomada das aulas após recesso: aula 13 Doc 16 

01/08/2013 Aula 14 Doc 17 

08/08/2013 Encerramento do curso: aula 15 Doc 18 

Quadro 2 – Desenvolvimento de atividades em sala de aula 
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 Neste período, foram aplicadas 18 atividades em sala de aula, com 26 textos envolvidos, 

aconteceram três participações monitoradas em uma sessão plurilíngue na plataforma Galanet
62

, e 

foi organizada uma gincana plurilíngue. 

 

 3.4.2. O curso “Leitura Plurilíngue” 

 

 A organização inicial do curso “Leitura Plurilíngue” previa uma carga horária total de 40 

horas distribuídas em 15 semanas, sendo 30 horas de aulas presenciais e 10 horas não-presenciais 

atribuídas à participação em uma sessão plurilíngue na plataforma Galanet. Com a sessão 

plurilíngue, o curso contemplaria os dois aspectos essenciais à noção de Intercompreensão: a 

compreensão (escrita) e a interação plurilíngue. Os encontros presenciais aconteceram uma vez 

por semana, às quintas-feiras, das 19h às 21h, fora da grade curricular, o que significa que para 

seguir o curso os participantes voluntários precisaram comparecer à escola em horário 

alternativo, o que representou uma dificuldade para eles – dos 29 estudantes inscritos, 15 

concluíram o curso. 

 Quanto à participação na sessão plurilíngue, apesar de bastante incentivada pela 

pesquisadora-educadora, não teve a adesão necessária do grupo, que devia trabalhar, na maior 

parte do tempo, em autonomia. Os estudantes participaram da sessão somente durante as aulas 

presenciais reservadas ao trabalho na plataforma – estas aulas foram previstas para que os 

participantes se familiarizassem com as ferramentas e a dinâmica da sessão plurilíngue na 

Galanet. Por isso o curso teve carga horária de 30 horas, e não de 40 horas, como planejado 

inicialmente. Contudo, para aproveitar o material rico proveniente das interações plurilíngues na 

plataforma, incorporamos textos dos fóruns (que os estudantes deveriam estar participando) em 

algumas atividades em sala de aula. 

 O curso “Leitura Plurilíngue” foi ministrado em português, justamente porque não havia 

uma língua estrangeira a ser ensinada, mas um conjunto linguístico a ser explorado, neste caso as 

línguas românicas, por meio de uma abordagem plural, a IC. Do conjunto das línguas românicas, 

o curso privilegiou a leitura/compreensão escrita nos idiomas francês, espanhol e italiano, devido 

à sua importância política e difusão. Romeno, catalão, galego e latim foram línguas abordadas em 

algumas atividades, porém com menos frequência. 
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 A Galanet (www.galanet.eu) é uma plataforma europeia na qual acontecem sessões plurilíngues. 

http://www.galanet.eu/
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 3.4.2.1. Objetivos do curso 

  

 Os objetivos
63

 do curso foram traçados de modo a organizar um percurso que pudesse 

levar ao desenvolvimento de recursos implicados em uma competência de leitura plurilíngue. 

Apesar de ter um fim delimitado, este percurso representa, para o grupo envolvido na pesquisa, 

uma abertura para a educação plurilíngue. Assim sendo, o curso teve os seguintes objetivos: 

 

 despertar a consciência dos estudantes para sua participação em um sociedade 

multicultural e multilíngue; 

 suscitar nos estudantes um sentimento de confiança frente a abordagens de ensino-

aprendizagem que visam o desenvolvimento de competências parciais (neste caso, a 

compreensão escrita); 

 levar à descoberta das línguas românicas aparentadas à língua portuguesa; 

 favorecer a mobilização de conhecimentos linguísticos e experiências de aprendizagem 

anteriores; 

 criar situações que favoreçam a compreensão escrita de línguas pouco ou nada 

conhecidas; 

 estimular a comparação entre as línguas românicas para evidenciar similaridades e 

diferenças entre elas; 

 praticar a interação plurilíngue em uma sessão na plataforma Galanet; 

 

 Ao definirmos estes objetivos, entendemos o curso como um espaço de experiência com 

as línguas, entre tantos outros que os estudantes poderão viver fora do meio escolar, e, 

principalmente, como um espaço de mobilização das competências linguísticas e de crescimento 

da confiança do jovem leitor para poder enfrentar outras experiências linguísticas, como cidadão, 

usuário e aprendente de línguas. 

 

3.4.2.2. Estrutura e progressão 

 

 A progressão desenhada para o curso “Leitura Plurilíngue” está diretamente relacionada: 

1. ao “ensino” de estratégias de leitura, principalmente àquelas operações que favorecem a leitura 

                                                           
63

 Baseados em Lenz e Berthele, 2010. Os autores listam cinco grandes grupos de necessidades a serem 
desenvolvidas e avaliadas na educação plurilíngue. O curso “Leitura Plurilíngue” explora apenas alguns destes 
objetivos. 
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de línguas aparentadas, tais como a transferência (interlinguística e intralinguística), a inferência 

lexical e a atividade metalinguística, 2. à observação dos modelos de leitura, descendente, 

ascendente e interativo (PIETRARÓIA, 2011; COSTE, 2002), e 3. à manutenção de condições 

favoráveis de exposição às línguas estrangeiras (DEGACHE, 2012; PUOZZO CAPRON, 2012).   

 Inicialmente, estabelecemos uma estrutura com quatro fases
64

 para o curso, conforme o 

Quadro 3: 

 

 Textos Estratégias a serem 

desenvolvidas 

Modelo de leitura 

Fase 1: compreensão 

em L1 e biografia 

linguística 

“Textos-problema” em L1 

Doc 1, 2, 3, 4 e 5 

Antecipação/previsão 

Conhecimentos 

prévios 

Descendente (orientação 

onomasiológica) 

Abordagem global 

Fase 2: compreensão 

em línguas românicas 

e experiência de 

interação na Galanet 

Textos cujo “esquema de 

conteúdo” (MALHEIROS 

POULET, DEGACHE, 

MASPERI, 1994)  é 

conhecido 

Doc 6, 7, 8, 9, 10 e 11 

Transferência 

Associação 

Inferência 

Atividade 

metalinguística 

+ aquelas trabalhadas 

na Fase 1 

Descendente (orientação 

onomasiológica) 

Abordagem global 

Uso de indícios dos 

níveis gráfico e lexical 

Fase 3: compreensão 

em línguas românicas 

Textos cujo esquema de 

conteúdo é conhecido 

Doc 13, 14, 15 

 

Gincana Plurilíngue 

Estratégias 

trabalhadas nas fases 

1 e 2 

Ascendente (orientação 

semasiológica) 

Uso de indícios dos 

níveis gráfico, lexical e 

sintático 

Fase 4: compreensão 

em línguas românicas 

Textos cujo esquema de 

conteúdo é desconhecido 

Doc 16, 17 e 18 

Estratégias 

trabalhadas nas fases 

1 e 2 

Interativo 

Uso de indícios dos 

níveis gráfico, lexical, 

sintático e discursivo. 

Quadro 3 – Estrutura do curso “Leitura Plurilíngue” 

  

 A utilização de textos em língua portuguesa no início do curso teve como objetivo 

mobilizar as estratégias de leitura dos estudantes em L1, problematizando e valorizando suas 
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 Todos os “Doc” citados no Quadro 2 fazem parte da Apostila Leitura Plurilíngue (Apêndice D, p.168). Cada “Doc” 
refere-se a uma atividade completa, ou seja, cada um deles apresenta um conjunto de textos e exercícios. 
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experiências como leitores. Os textos propostos no Doc 1, ou “textos-problema”, como 

denominamos, ainda foram pretextos para que introduzíssemos conceitos básicos que 

direcionaram todo o nosso percurso: formulação de hipóteses (antecipação/previsão), informação 

visual e informação não-visual (conhecimento prévio), encadeamento do texto e progressão da 

leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 – Trecho de um dos “textos-problema” propostos no Doc 1 

 

 O texto proposto trouxe duas dificuldades aos participantes: o “esquema formal” 

(MALHEIROS POULET, DEGACHE, MASPERI, 1994:337) e o vocabulário – o tradutor faz 

uso de palavras extremamente eruditas, incomuns ao linguajar cotidiano, tais como fornido, 

enfunava, grugulhos, peremptório. Em relação ao “esquema formal”, nosso objetivo era fazê-los 

perceber que ao ler lidamos com “expectativas em relação à ordem natural do mundo, e sobre 

Sobranceiro, fornido, Buck Mulligan vinha do alto da escada, com um vaso de barbear, 

sobre o qual se cruzavam um espelho e uma navalha. Seu roupão amarelo, desatado, se 

enfunava por trás à doce brisa da manhã. Elevou o vaso e entoou: 

_Introibo ad altare Dei. 

Parando, perscrutou a escura escada espiral e chamou asperamente: 

_Suba, Kinch. Suba, jesuíta execrável. 

Prosseguiu solenemente e galgou a plataforma de tiro. Encarando-os, abençoou, grave, 

três vezes a torre, o campo circunjacente e as montanhas no despertar. Então, 

percebendo Stephen Dedalus, inclinou-se para ele, traçando no ar rápidas cruzes, com 

grugulhos guturais e meneios de cabeça. Stephen Dedalus, enfarado e sonolento, 

apoiava os braços sobre o topo do corrimão e olhava friamente a meneante cara 

grugulhante que o bendizia, equina de comprimento, e a cabeleira clara não tosada, 

estriada, matizada como carvalho pálido. 

Buck Mulligan mirou-se um instante sob o espelho e em seguida recobriu o vaso com 

vivacidade: 

_Ao quartel!_ disse peremptório. 

   Joyce, J. Ulisses. Trad. Antônio Houaiss. 11
a
 ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1999. p. 9. 
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como essa ordem se reflete na linguagem (...); quando o texto não se conforma a essas 

expectativas, haverá necessidade de desautomatização para compreender, e o texto pode se tornar 

às vezes mais difícil.” (KLEIMAN, 2009:52-53). No que se refere ao vocabulário, nosso intuito 

era mostrar que “conhecer uma palavra implica, entre outras coisas, conhecer algo sobre os 

eventos e coisas a que ela se refere; implica em outras palavras, que possuímos algo do 

conhecimento necessário para compreender o texto (cf. Freebody e Anderson, 1981)” 

(KLEIMAN, 2008:117). A escolha do texto possibilitou introduzir as questões da leitura como 

decodificação ou construção de sentido e da inferência do significado de palavras desconhecidas 

em contexto, e como isso pode ser importante tanto em L1 quanto em LE. 

 A única atividade proposta em latim (Doc 5) também foi incluída nesta primeira fase do 

curso por entendermos que o aspecto histórico é relevante para que se construa o conceito de 

continuum de línguas. Os Doc 2, 3 e 4 correspondem às fichas diagnósticas, usadas para conhecer 

a biografia linguística dos participantes. 

 Na segunda fase, introduzimos os textos em línguas estrangeiras (Doc 6 e 7) e começamos 

a trabalhar com estratégias próprias à IC (Doc 8, 9, 10): em um primeiro momento, com bastante 

ênfase nas transferências e, em um segundo momento, iniciamos o trabalho com a inferência e a 

atividade metalinguística (Doc 11). Nas primeiras atividades elaboradas com textos em línguas 

românicas, optamos por estimular a leitura descendente, ou onomasiológica. Assim, 

 

[...] o leitor parte de uma hipótese geral que pode ter sobre o texto, e que é feita 

pelo exame de seus elementos mais salientes, como fotos, gráficos, títulos, para 

depois chegar à sua estrutura, parágrafos e elementos de base. Durante todo o 

processo, ele faz perguntas ao texto, procede a antecipações, reconhece palavras 

transparentes, usa seus conhecimentos de mundo, e sua própria experiência 

como leitor para, cada vez mais, afinar a construção do sentido do texto que tem 

em mãos. É um movimento lento, mas que traz bastante segurança ao leitor, na 

medida em que valoriza o que ele sabe sobre o tema do texto e sobre a prática da 

leitura. (PIETRARÓIA, 2011:341)    

 

 A participação na sessão plurilíngue na plataforma Galanet também teve início nesta 

segunda fase, como forma de proporcionar ao grupo uma experiência em um espaço autêntico de 

interação plurilíngue. 
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 A passagem da segunda para a terceira fase marcou a transição de um trabalho que 

privilegiava a abordagem global para um trabalho centrado no texto, de orientação semasiológica. 

Esta transição foi problemática, principalmente em relação ao “ensino” da estratégia de inferência 

lexical, que requer um trabalho mais focado na construção de sentido das palavras em contexto – 

esse tipo de abordagem era incompatível com a quantidade de textos que vinham sendo 

trabalhados (de 3 a 4 em cada Doc) nas duas primeiras fases e com o ritmo das atividades. A 

inferência lexical requer ainda certa tolerância à imprecisão, característica de leitores mais 

experientes em línguas estrangeiras, o que não era a situação dos participantes desta pesquisa. 

Segundo Cyr (1996 apud DEGACHE, 2012), há situações nas quais os estudantes acreditam não 

ter direito nem capacidade de inferir o significado de palavras desconhecidas (“adivinhar”), seja 

porque o sistema de ensino não os habilitou ou os proibiu de fazê-lo. 

 Para minimizar as dificuldades desta transição, a pesquisadora-educadora usou alguns 

recursos pedagógicos, entre eles a atividade lúdica, que se concretizou em forma de uma gincana 

plurilíngue. A gincana foi uma ocasião ímpar de observação das estratégias empregadas pelos 

estudantes para ler os textos. Como dois grandes grupos disputaram a gincana (um grupo de 6 e 

outro de 7 participantes), seus integrantes tinham que negociar entre si a melhor resposta. Se 

algum dos integrantes tinha uma hipótese, para buscar a aprovação dos demais tinha que mostrar 

como havia chegado naquela solução. 

  Na quarta fase, demos sequência ao trabalho focado no texto, com a utilização dos 

indícios linguísticos de nível sintático e discursivo. Nesta fase, buscamos introduzir uma nova 

dinâmica de leitura, o modelo interativo, e também revisar as estratégias de leitura ensinadas 

anteriormente. O trabalho com o modelo interativo de leitura e os indícios de nível discursivo, no 

entanto, ficou prejudicado pela carga horária limitada do curso. 

  

3.4.2.3. Material didático 

 

 Para a elaboração de atividades que pudessem levar os estudantes a aprender a identificar 

e compreender os fenômenos léxico-morfológicos comuns às famílias de línguas, mobilizando 

estratégias e conhecimentos prévios para inferir o sentido das leituras realizadas, percorremos 

duas fases iniciais: levantamento bibliográfico de métodos e manuais de IC publicados, e 

adaptação do material pesquisado, quando pertinente, à realidade dos participantes da pesquisa. 
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 No levantamento bibliográfico, encontramos dois manuais dirigidos ao público adulto – 

Manual Interlat, editado pela Universidade de Valparaíso, no Chile, e o EuRom 5, coeditado 

pelas universidades de Roma e Barcelona, pela Delegação Geral de Língua Francesa e Línguas da 

França (DGLFLF) e pela Organização Internacional da Francofonia (OIF); dois manuais 

dirigidos ao público do ensino fundamental – Aprender com as línguas, editado em Natal (RN), 

no Brasil, e Aprendendo com as línguas: manual europeu Euro-Mania, coeditado por instituições 

de ensino europeias e pela Comissão Europeia; e um manual direcionado ao público desta 

pesquisa, estudantes do Ensino Médio – InterRom
65

 (Intercomprensión en Lenguas Romances), 

editado pela Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. 

 A dificuldade de encontrar material de IC no Brasil
66

 que pudesse ser prontamente 

aplicado ao público desta pesquisa, apesar de parecer um fator limitante foi, na realidade, uma 

oportunidade, pois nos levou a elaborar
67

 atividades de IC de nossa autoria – estas atividades 

tiveram por base o material visto e analisado nos manuais de IC supracitados. O conjunto destas 

atividades inéditas desenvolvidas pela pesquisadora-educadora compõe a Apostila Plurilíngue 

(Apêndice D, p.169). Esta apostila foi sendo constituída ao longo do curso, o que permitiu 

adaptar o material didático às necessidades do grupo de participantes e ao objetivo desta 

pesquisa. Em cada encontro, o grupo recebia novos textos e atividades. 

 Na seleção dos textos para as atividades, foram usados alguns parâmetros: 

preferencialmente documentos autênticos (textos de jornais impressos e sites), que mobilizassem 

o conhecimento prévio (“esquema de conteúdo”) dos participantes e abordassem temas de seu 

interesse; presença de palavras transparentes entre a língua portuguesa e as outras línguas 

românicas; e potencial intercultural (informações sobre aspectos culturais de outros povos).   

 No Doc 1 (fase 1), por exemplo, usamos um texto literário em português, um trecho da 

tradução de Antônio Houaiss para o romance Ulisses, de J. Joyce (1999), que respondia muito 

bem aos objetivos desta fase do curso, que era problematizar a compreensão em L1. De tão 
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 O InterRom, que contribuiria muito para a elaboração das atividades do curso “Leitura Plurilíngue”, foi o único 
material que conseguimos adquirir somente após o encerramento do curso, por meio do professor Richard Brunel 
Matias, da Universidade de Córdoba, um dos responsáveis pela elaboração do material. Os dois volumes do 
InterRom estavam esgotados no primeiro semestre de 2013. 
66

 Exceto o material editado em Natal, que foi distribuído aos participantes do 1º Colóquio Internacional de 
Intercompreensão em Línguas Românicas, realizado em Natal (RN), em 2013, e o InterRom, os outros manuais 
tiveram de ser importados. 
67

 Nossa experiência como monitora do CL-FFLCH contribuiu muito para a concepção do material do curso “Leitura 
Plurilíngue”, uma vez que nesta instituição os monitores são responsáveis pela elaboração do material aplicado em 
sala de aula. 



70 
 

 

erudito o vocabulário usado na tradução, o texto em português era praticamente inacessível aos 

estudantes, parecia escrito em língua estrangeira. 

 Para o Doc 9 (fase 2), por exemplo, usamos textos de três jornais, Gazeta de Sud 

(Romênia), Corriere della Sera (Itália) e Le Monde (França). Os três textos tinham de dois a três 

parágrafos curtos, em média 150 palavras, e tratavam do fatídico episódio ocorrido em Santa 

Maria, o incêndio da boate Kiss
68

. Por ter sido amplamente divulgado pela imprensa brasileira, 

acreditamos que os participantes pudessem ter conhecimento do contexto, o que os ajudaria na 

leitura. O Doc 15 (fase 3), por exemplo, trouxe textos que abordavam a história do grupo italiano 

de jovens cantores Il Volo. O assunto foi selecionado porque entendemos que poderia ser de 

interesse dos jovens e tinha potencial intercultural. O mesmo ocorreu com os textos em catalão, 

espanhol e italiano do Doc 16 (fase 4), que tratavam de aspectos do comportamento dos jovens, 

tais como consumo de álcool, alimentação e sexo. 

 Geralmente, os Docs apresentam textos de três línguas estrangeiras, sendo que a relação 

entre eles se estabelece pela temática, por exemplo, Copa do Mundo 2014 (Doc 13), e dois deles 

(Doc 11 e Doc 14) foram elaborados a partir de textos da sessão plurilíngue que os participantes 

deveriam participar. Cada Doc, como mencionamos anteriormente, é composto de vários textos 

em línguas estrangeiras – no total, trabalhamos com 26 textos. 

 A ordem de apresentação dos textos em línguas estrangeiras, a princípio, não foi um 

elemento considerado significante na concepção dos Docs. Mas as respostas a um dos exercícios 

propostos no Doc 9 (como se verá no Capítulo 4) fez com que repensássemos esta questão na 

elaboração dos demais Docs. A ideia passou a ser apresentar primeiramente a língua estrangeira 

com a qual eles se sentiam mais confortáveis em ler (língua italiana, neste grupo) e que, ao 

mesmo tempo, apresentasse alguns desafios. Começamos também a buscar textos, de acordo com 

os parâmetros apresentados anteriormente, com mais palavras transparentes nas línguas que eles 

se sentiam menos confiantes em ler, pois não queríamos que os participantes passassem a 

estigmatizar uma ou outra língua. 

 No que se refere ao estudo das gramáticas das línguas abordadas no curso, adotamos a 

perspectiva da IC, ou seja, a “gramática da compreensão” (DABÈNE, 1996:398), baseada na 
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 O incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS), aconteceu em janeiro de 2013 e deixou 242 mortos, a maioria 
jovens. A tragédia comoveu o Brasil. 
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atividade cognitiva do sujeito, “no desenvolvimento de reflexões contrastivas
69

 que têm por base 

a L1 e que são articuladas a um saber metalinguístico já interiorizado pelos aprendentes”. Para 

estimular esta visão contrastiva, os enunciados dos exercícios eram construídos de maneira que 

os participantes “notassem” certos elementos do texto. 

 Nos exercícios referentes a cada um dos textos do Doc 9 (fase 2), por exemplo, repetimos 

o seguinte enunciado: “Encontre no texto ao menos duas palavras que estão no plural e explique 

por que você acha que estão no plural”. O objetivo, além de identificar que indícios dos textos os 

participantes usavam para justificar suas escolhas, era fazê-los perceber as similaridades e 

diferenças da formação do plural nas línguas românicas. Já no Doc 11, um dos enunciados 

solicitava o seguinte: “Selecione, nas mensagens trocadas no fórum ‘Qual nome daremos a nossa 

sessão? ’, ao menos quatro expressões de apreciação dos participantes.”. A partir das respostas, a 

pesquisadora-educadora construiu com os aprendentes um quadro (Quadro 5) em que pudessem 

notar como eram construídas estas expressões e, principalmente, como os pronomes pessoais 

foram usados. Todas as vezes que discutimos algum aspecto gramatical da língua, usamos este 

modelo contrastivo, complementando com expressões equivalentes nas outras línguas.  

 

 Romeno Espanhol Português 

ne place mult 

(ne é a forma átona do 

pronome pessoal noi, 

em romeno, e 

equivaleria à forma            

a mi, do espanhol) 

me encanta/me gusta     

a mi me gusta 

eu gostei 

(o pronome pessoal do 

caso reto aparece apenas 

em português) 

Quadro 5 – Reflexões contrastivas: expressões de apreciação e pronomes pessoais  

  

 Os exercícios propostos nas atividades visavam, sobretudo, a compreensão dos textos 

apresentados. Para isso, usamos uma grande variedade deles, o que proporcionou a abordagem 

das principais estratégias usadas em IC em diferentes momentos, formatos e níveis de 

dificuldade. Organizamos no Quadro 6 um breve resumo dos exercícios propostos aos 

participantes. 
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 “A abordagem contrastiva deve passar a ser psicolinguística, colocando no centro de suas reflexões, não somente 
regras de funcionamento de sistemas, mas também e sobretudo estratégias de exploração interlinguísticas.” 
(DABÈNE, 1996:399) 
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  Objetivo Descrição 

Reflexão sobre a língua primeira e a 

história das línguas 

Discussão oral dirigida pela pesquisadora-educadora 

 

Favorecer a compreensão global dos 

textos 

Buscar informações específicas; formular hipóteses 

(antecipação/previsão); avaliar informações contraditórias; 

relacionar elementos do cotexto (imagens e legendas) ao texto; 

relacionar informações equivalentes de textos em línguas 

diferentes; resumir e sintetizar informações-chave dos textos. 

Aplicar as estratégias apropriadas à 

leitura plurilíngue: transferência 

(interlinguística), inferência lexical e 

atividade metalinguística 

Preencher quadros plurilíngues (de natureza contrastiva); 

identificar palavras-chave e palavras transparentes (transferência 

formal); 

Relacionar palavras desconhecidas com grupos semânticos; 

observar sintagmas verbais e nominais; identificar falsos 

cognatos;  

Comparar características das línguas; induzir regras gerais de 

funcionamento das línguas a partir do texto; selecionar e agrupar 

informações equivalentes em um grupo dado de textos; observar 

o papel dos elementos de organização dos textos (verbos, 

conjunções, conectores lógicos/ transferência funcional)   

Favorecer a atividade metacognitiva, 

importante para a construção 

semântica 

Justificar opções e caminhos tomados para a construção 

semântica (apontando indícios usados); avaliar a plausibilidade 

de uma inferência lexical; traduzir e demais operações de 

controle sobre as atividades cognitivas; gincana plurilíngue 

Quadro 6 – Tipologia de exercícios 

 

 A gincana plurilíngue 

  

 Como mencionado anteriormente, a gincana plurilíngue aconteceu na terceira fase do 

curso, quando a pesquisadora-educadora constatou que os aprendentes estavam com dificuldades 

em aplicar a estratégia de inferência lexical. A atividade lúdica nos pareceu uma boa estratégia 

para retomar o sentimento de confiança dos aprendentes em relação à leitura de línguas 

românicas. Para montar a gincana, escolhemos textos diferenciados daqueles que estávamos 

usando, com muitos elementos de cotexto, principalmente imagens. Selecionamos charges, 

publicidade, folhetos e textos didáticos do manual Aprendendo com as línguas: manual europeu 

Euro-Mania. Eram textos menos complexos, com níveis diferentes de dificuldade, para oferecer, 

e manter, uma situação favorável de exposição às línguas. Usamos também duas gravações em 

áudio, em francês e espanhol, como um elemento desafiador para o grupo – mas é importante 

salientar que nosso objetivo com estas inserções não era promover a compreensão oral.  
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 Foram criadas dez fichas com textos diferentes (Apêndice E, p.212), cada uma delas com 

uma, duas ou três questões sobre o texto que valiam pontos de acordo com o grau de dificuldade. 

Na sequência, apresentamos algumas delas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Ficha Gincana Plurilíngue: exemplo 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Ficha Gincana Plurilíngue: exemplo 2 

 

 

 

 

 

(Vale 1 ponto) Em que língua está escrito este texto? 

(Vale 3 pontos) O que significam as palavras quina e per això? 

 

  

(Vale 3 pontos) Qual o significado das palavras albastru e câte? 
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Figura 5 – Ficha Gincana Plurilíngue: exemplo 3 

 

 Os aprendentes se dividiram em dois grupos, um com 6 e outro com 7 integrantes. Cada 

grupo escolhia uma ficha numerada, abria e selecionava uma das questões para ser respondida. 

Havia tempo para darem a resposta, de 30 segundos a 1 minuto, dependendo do grau de 

dificuldade. Se o grupo acertasse a primeira questão, poderia escolher outra pergunta da mesma 

ficha para responder e acumular pontos; se errasse, o outro grupo podia tentar responder a 

questão. Se o segundo grupo acertasse a resposta, podia escolher ficar com a ficha e responder as 

outras questões ou escolher outra ficha. 

 A gincana criou uma situação propícia para a atividade metacognitiva, pois os 

participantes tinham de negociar entre eles a melhor resposta, mostrar como haviam chegado nela 

e obter a aprovação dos demais. A atividade metacognitiva “permite justamente a 

desautomatização e controle das estratégias cognitivas para auto-regulamento da compreensão.” 

(KLEIMAN, 2008:118). Segundo Degache (2012:17), este tipo de atividade reúne “as 

verbalizações que remetem à busca por conhecimentos prévios, ao controle da construção 

semântica ou à avaliação da tarefa realizada ou em realização.” 

 A proposição da gincana plurilíngue, que reorganizou o nosso planejamento inicial em 

razão de uma dificuldade enfrentada pelos participantes em realizar inferências lexicais, e visava 

melhorar o uso desta estratégia, ilustra a nossa perspectiva de avaliação no curso “Leitura 

   

 

(Vale 2 pontos) A frase “ce qui ne 

te tue pas” é uma afirmação ou uma 

negação? 

 

(Vale 3 pontos) Qual o significado 

de tue (tuer) e rend (rendre)?  
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Plurilíngue”, que é a da avaliação formativa, ou seja, a avaliação como parte integrante do ciclo 

de aprendizagem, passível de fornecer dados que são a base para as decisões seguintes, que têm 

consequências tanto ao nível da aprendizagem quanto ao nível do ensino. 

 

3.4.2.4. Quadros sinópticos das aulas 

 

 Nesta seção, procuramos planificar o trabalho em sala de aula, esclarecendo os objetivos 

das aulas e das atividades propostas, a temática escolhida para a elaboração das atividades, as 

línguas envolvidas em cada encontro, os tipos de textos escolhidos, bem como as estratégias a 

serem ensinadas. Os objetivos das aulas estão relacionados à pesquisa, isto é, referem-se aos 

objetivos da pesquisadora-educadora com o trabalho a ser realizado; já os objetivos das 

atividades indicam o trabalho a ser feito com o participante para o desenvolvimento das 

estratégias e recursos
70

 (ou capacidades) envolvidos em uma competência de leitura plurilíngue. 

 Em cada aula
71

, por meio do trabalho realizado (atividades propostas), buscamos 

desenvolver algumas destas capacidades (saberes, saber-ser e saber-fazer), as que entendemos 

que contribuem para a competência de leitura plurilíngue. Para esta seleção, nos apoiamos 

livremente nas listas de saberes, saber-ser e saber-fazer do CARAP, por ser esta a função deste 

documento. As capacidades listadas no CARAP estão diretamente relacionadas (em maior e 

menor grau) ao contexto das abordagens plurais e da formação plurilíngue. 

 Assim, para uma visão geral do trabalho desenvolvido, apresentamos na sequência o 

quadro sinóptico de cada aula. 

 

Aula 1 

Objetivos da aula:  

 “desconstruir” a visão que os estudantes têm de suas competências leitoras em L1 

 conhecer a biografia linguística dos participantes 

Objetivos das atividades 

 

Docs 1, 2 e 3 

 

 Despertar a reflexão sobre a própria atividade leitora: 

influência do conhecimento prévio, importância do cotexto, 

fluência da leitura; valor da informação visual e não-visual 

 Proporcionar a reflexão sobre a biografia linguística 

 

                                                           
70

 “(...) son  probablemente los recursos los que –hasta un cierto punto– se pueden aislar y enumerar precisamente, 
definir en términos de dominio y los que se trabajan en las prácticas educativas.” (CANDELIER et al., 2008: 15) 
71

 Todos os Docs citados nos quadros referentes às aulas estão disponíveis para consulta em Apêndices. 
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Tema Leitura em L1 e LE 

Textos Literário, jornalístico, técnico, questionário 

Línguas Português e Italiano
72

 

Saber, saber ser, saber fazer  Saber tirar proveito de experiências de aprendizagem anteriores 

 Considerar suas representações e atitudes em relação à L1 

Estratégias visadas Conhecimento prévio 

Quadro 7 – Planejamento Aula 1 

 

Aula 2 

Objetivos da aula:  

 Introduzir a leitura em línguas românicas cultivando um sentimento de confiança 

e eficácia em relação à Intercompreensão 

Objetivos das atividades 

 

Docs 4, 5, 6, 7 e 8 

 Favorecer a percepção de que toda língua românica pouco 

conhecida ou desconhecida é acessível, pode ser lida 

 Proporcionar a reflexão sobre a biografia linguística 

Tema Origem das línguas românicas 

Biografia linguística 

Textos Charge, biografia, texto didático, questionário 

Línguas Latim, Francês, Catalão 

Saber, saber ser, saber fazer  Conhecer a composição da família das línguas românicas e 

apreciar as relações de parentesco entre elas 

 Conhecer certos elementos da história das línguas 

 Saber se apoiar em uma língua conhecida para elaborar 

procedimentos de descoberta em uma outra língua 

 Se interessar pelo próprio estilo de aprendizagem 

 Considerar suas representações e atitudes em relação às línguas 

estrangeiras 

Estratégias visadas Antecipação, identificação temática, transferência interlinguística 

Quadro 8 – Planejamento Aula 2 

 

Aula 3 

Objetivos da aula:  

 Aprofundar o trabalho inicial com textos em línguas estrangeiras 

 Verificar a representação do grau de dificuldade da leitura de uma língua românica em relação a 

outra 

 Abordar a formação do plural nas línguas em questão nesta atividade 

Objetivos das atividades 

 

Doc 9 

 Favorecer a percepção de que toda língua românica pouco 

conhecida ou desconhecida é acessível, pode ser lida com o uso 

de estratégias 

 Estimular o uso de indícios linguísticos (níveis gráfico e 

lexical) para a compreensão dos textos  

 Estimular a atividade metalinguística 

                                                           
72

 A língua italiana foi usada em partes do texto 3 desta aula, numa adaptação da pesquisadora para o exemplo 
dado por Smith (1999: 100 e 101). 
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 Identificar e comparar similaridades linguísticas entre as 

línguas românicas (quadro plurilíngue) 

Tema Atualidades, notícias referentes ao Brasil
73

 

Textos Jornalístico 

Línguas Romeno, Italiano, Francês 

Saber, saber ser, saber fazer  Conhecer a composição da família das línguas românicas e 

apreciar as relações de parentesco entre elas 

 Saber que podemos nos apoiar nas semelhanças estruturais 

entre línguas vizinhas para aprender outras línguas 

 Saber formular hipóteses sobre as estruturas/ funcionamento de 

uma língua, se apoiando na observação simultânea de diversas 

línguas 

 Saber apoiar-se em uma língua conhecida para elaborar 

procedimentos de descoberta em uma outra língua 

Estratégias visadas Conhecimento de mundo, transferência interlinguística, atividade 

metalinguística 

Quadro 9 – Planejamento Aula 3 

 

Aula 4 

Objetivos da aula:  

 Promover a participação dos estudantes em uma sessão plurilíngue na plataforma Galanet 

Objetivos das atividades 

 

Galanet 

 Explorar a plataforma Galanet (sala de recursos, fóruns 

anteriores, perfis etc) 

 Preencher o seu perfil na plataforma 

 Iniciar as participações nos fóruns plurilíngues, identificando 

os de seu maior interesse 

Tema Galanet 

Textos Fórum (internet) plurilíngue 

Línguas Espanhol, Romeno, Catalão, Galego, Italiano, Francês, Português 

Saber, saber ser, saber fazer  Estar disposto a viver a alteridade cultural e linguística 

 Reconhecer o valor dos contatos linguísticos e culturais 

 Ser sensível às diferenças e similaridades entre línguas 

diferentes e ao plurilinguismo do ambiente 

 Aceitar a extensão e a complexidade das diferenças linguísticas 

e culturais e, como consequência, o fato de não se poder 

entender tudo 

Estratégias visadas Transferência interlinguística e inferência lexical 

Quadro 10 – Planejamento Aula 4 

 

 

 

 

                                                           
73

 Se na aula 2 a estratégia principal era a identificação temática, na aula 3 será o conhecimento de mundo, por isso 
escolhermos textos que tratam de fatos ocorridos no Brasil. 
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Aula 5 

Objetivos da aula:  

 Iniciar um trabalho estruturado e direcionado às estratégias transferência interlinguística e 

inferência lexical 

Objetivos das atividades 

 

Doc 10 

 

 Compreender o sentido global de textos em LE 

 Identificar informações pontuais nos textos em LE e a natureza 

do texto (anúncio, descrição etc.) 

 Identificar palavras transparentes entre os textos (quadro 

plurilíngue) 

 Relacionar informações equivalentes nos textos em LE 

 Inferir o significado de palavras dos textos recorrendo ao 

contexto 

Tema Brasil 

Textos Descritivo 

Línguas Francês, Romeno, Italiano 

Saber, saber ser, saber fazer  saber tirar proveito de experiências de aprendizagem anteriores 

 saber que podemos nos apoiar nas semelhanças estruturais 

entre línguas vizinhas para aprender outras línguas 

 saber apoiar-se em uma língua conhecida para elaborar 

procedimentos de descoberta em uma outra língua 

 saber explorar as semelhanças entre as línguas como estratégia 

de compreensão 

Estratégias visadas Transferência interlinguística e inferência lexical 

Quadro 11 – Planejamento Aula 5 

Aula 6 

Objetivos da aula:  

 Promover a participação dos estudantes em uma sessão plurilíngue na plataforma Galanet 

 Abordar aspectos da interação plurilíngue (uso de expressões de apreciação no fórum 

selecionado) 

Objetivos das atividades 

 

Galanet 

Texto 14/Doc 11 

 Identificar as diferentes línguas presentes no fórum 

 Identificar expressões de apreciação presentes nas mensagens 

dos participantes do fórum 

 Identificar assuntos de seu interesse nos fóruns abertos na 

primeira fase da sessão
74

 

Tema Galanet 

Textos Fórum (internet) plurilíngue 

Línguas Espanhol, Romeno, Catalão, Galego, Italiano, Francês, Português 

Saber, saber ser, saber fazer  Saber que podemos nos apoiar nas semelhanças estruturais 

entre línguas vizinhas para aprender outras línguas 

 Saber identificar línguas a partir de elementos linguisticos 

 Saber analisar aspectos pontuais da comunicação em um 

ambiente plurilíngue 

Estratégias visadas Transferência interlinguística e inferência lexical 

Quadro 12 – Planejamento Aula 6 

                                                           
74

 A sessão plurilíngue na plataforma Galanet compreende 4 fases. Neste quadro fazemos referência à primeira 
fase, denominada “quebrar o gelo”, em português, ou “briser la glace”, em francês. 
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Aula 7 

Objetivos da aula:  

 Abordar o uso de expressões de tempo e as características dos tempos verbais 

 Enfatizar a importância das estruturas na compreensão do texto 

Objetivos das atividades 

 

Doc 13 

 Compreender o sentido global de textos em LE 

 Identificar informações pontuais nos textos 

 Comparar informações dos textos 

 Reconhecer estruturas relativas à passagem de tempo e ao 

plural 

Tema Copa do Mundo 2014 

Textos Jornalístico 

Internet (sites oficiais da FIFA e da UEFA) 

Línguas Francês, Italiano, Espanhol 

Saber, saber ser, saber fazer  Saber apoiar-se em uma língua conhecida para elaborar 

procedimentos de descoberta e estruturação de uma outra 

língua 

 Saber expressar seus conhecimentos sobre línguas 

 Saber identificar e comparar categorias, funções, marcas 

gramaticais 

 Saber perceber a proximidade lexical direta e indireta 

Estratégias visadas Conhecimento de mundo, antecipação, transferência interlinguística, 

inferência lexical e atividade metacognitiva 

Quadro 13 – Planejamento Aula 7 

 

Aula 8 

Objetivos da aula:  

 Enfatizar a importância da estrutura textual na compreensão do texto 

 Favorecer a atividade metalinguística 

 Estimular a percepção das componentes culturais nos textos
75

 

Objetivos das atividades 

 

Doc 14 

 Identificar as diferentes línguas presentes no fórum selecionado 

e suas principais características 

 Identificar informações pontuais e de sentido equivalente nos 

textos 

 Tirar proveito da estrutura do texto como estratégia de 

compreensão. 

Tema Línguas 

Textos Fórum (internet) plurilíngue 

Línguas Catalão, Romeno, Italiano, Francês, Português 

Saber, saber ser, saber fazer  Saber tirar proveito, para a aprendizagem, de aquisições 

anteriores relativas às línguas e culturas 

 Saber identificar línguas a partir de elementos linguisticos 

                                                           
75

 A partir da Aula 8, a discussão sobre os textos ganha um viés intercultural, tanto pela introdução de atividades 
com os fóruns da sessão Galanet, quanto pela natureza dos textos previstos para as próximas atividades, que 
versam sobre aspectos do comportamento dos jovens nos outros países. A questão cultural não teve tanta 
relevância quanto a questão linguística nesta intervenção (curso “Leitura Plurilíngue”) com o grupo de 
participantes. 
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 Saber identificar comportamentos e valores individuais ligados 

a referências culturais 

Estratégias visadas Conhecimento de mundo, antecipação, transferência interlinguística, 

inferência lexical e atividade metacognitiva 

Quadro 14 – Planejamento Aula 8 

 

Aula 9 

Objetivos da aula:  

 Levar os estudantes a participar da segunda fase da sessão plurilíngue na plataforma Galanet 

 Retomar o trabalho sistemático para o desenvolvimento da inferência lexical 

Objetivos das atividades 

 

PP no laboratório 

Doc 15 

 Estimular a argumentação e o respeito à opinião do Outro no 

fórum 

 Inferir o significado de palavras a partir do texto e do cotexto 

Tema Galanet 

Música: jovens astros italianos 

Textos Fórum (Internet) plurilíngue 

Jornalístico 

Línguas Espanhol, Francês 

Saber, saber ser, saber fazer  Saber que é preciso adaptar o seu repertório comunicativo ao 

contexto social e cultural no qual a comunicação se desenrola 

 Saber apoiar-se em uma língua conhecida para elaborar 

procedimentos de descoberta em outra língua 

Estratégias visadas Antecipação, transferência interlinguística, inferência lexical 

Quadro 15 – Planejamento Aula 9 

 

Aula 10 

Objetivos da aula:  

 Dar continuidade ao trabalho estruturado direcionado ao desenvolvimento da inferência lexical 

Objetivos das atividades 

 

Doc 15 

 Compreender o sentido dos textos a partir de elementos 

estruturais 

 Inferir o significado de palavras a partir do texto e do cotexto 

 Observar relações anafóricas nos textos 

Tema Música: jovens astros italianos 

Textos Jornalístico 

Línguas Italiano, Espanhol, Francês 

Saber, saber ser, saber fazer  Saber efetuar alguns procedimentos de análise que permitam o 

acesso pelo menos parcial ao sentido de um enunciado/texto 

 Saber perceber a proximidade lexical direta e indireta 

 Ser sensível às diferenças e similaridades entre línguas 

diferentes 

 Saber apoiar-se em uma língua conhecida para elaborar 

procedimentos de descoberta e estruturação de uma outra 

língua 

Estratégias visadas Antecipação, transferência interlinguística, inferência lexical 

Quadro 16 – Planejamento Aula 10 
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Aula 11 

Objetivos da aula:  

 Estimular o uso das estratégias de compreensão sob novo enfoque, lúdico 

 Cultivar um sentimento de confiança e eficácia em relação à Intercompreensão 

Objetivos das atividades 

 

Fichas da gincana 

 Compreender o sentido global de textos em LE 

 Inferir o significado de palavras a partir do texto e do cotexto 

 Identificar as diferentes línguas românicas pelas suas 

características gráficas 

 Identificar informações pontuais nos textos 

Tema Gincana plurilíngue 

Textos Charge, publicidade, receitas, texto descritivo, texto didático, gravações 

em áudio e folhetos comerciais 

Línguas Francês, Italiano, Romeno, Catalão, Espanhol 

Saber, saber ser, saber fazer  Colecionar experiências de aprendizagem e usos diversos de 

línguas 

 Saber efetuar alguns procedimentos de análise que permitam o 

acesso pelo menos parcial ao sentido de um enunciado/texto 

 Saber tirar proveito, para a aprendizagem, de aquisições 

anteriores relativas às línguas e culturas 

Estratégias visadas Conhecimento de mundo, antecipação, transferência interlinguística, 

inferência lexical, atividade metalinguística 

Quadro 17 – Planejamento Aula 11 

 

Aula 12 

Objetivos da aula:  

 Abordar com os participantes as dificuldades e boas práticas no uso das estratégias de 

compreensão observadas durante a gincana plurilíngue 

 Apresentar as características das línguas românicas, segundo a sistematização das 

observações dos participantes na atividade da aula 6 

Objetivos das atividades 

 

PP em sala de aula 

 Confrontar os participantes com seu desempenho a fim de 

provocar sua reflexão sobre seus progressos e dificuldades 

Tema Revisão, autoavaliação 

Textos Charge, publicidade, receitas, texto descritivo, texto didático e folhetos 

comerciais 

Línguas Francês, Italiano, Romeno, Catalão, Espanhol 

Saber, saber ser, saber fazer  Ser capaz de visualizar os progressos possíveis e as 

dificuldades enfrentadas 

Estratégias visadas Atividade metacognitiva 

Quadro 18 – Planejamento Aula 12 
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Aula 13 

Objetivos da aula:  

 Enfatizar a importância das palavras-chave e do campo lexical para a compreensão de textos em 

LE 

Objetivos das atividades 

 

Doc 16 

 Identificar as diferentes línguas de acordo com suas principais 

características 

 Identificar palavras-chave 

 Associar imagens e textos 

 Inferir o significado de palavras a partir do texto e do contexto 

Tema Saúde dos jovens 

Textos Internet (sites) 

Línguas Catalão, Espanhol, Italiano 

Saber, saber ser, saber fazer  Saber efetuar alguns procedimentos de análise que permitam o 

acesso pelo menos parcial ao sentido de um enunciado/texto 

 Saber apoiar-se em uma língua conhecida para elaborar 

procedimentos de descoberta e estruturação de uma outra 

língua 

 Saber identificar línguas a partir de elementos linguisticos 

 Saber perceber a proximidade lexical direta e indireta 

Estratégias visadas Transferência interlinguística, inferência lexical, atividade 

metalinguística 

Quadro 19 – Planejamento Aula 13 

 

Aula 14 

Objetivos da aula:  

 Estender o trabalho de desenvolvimento da inferência para o nível discursivo (conectores 

lógicos) 

Objetivos das atividades 

 

Doc 17 

 Relacionar palavras ao seu sentido se apoiando no texto 

 Posicionar-se diante de informações do texto 

 Elaborar síntese  

Tema Saúde dos jovens, autoavaliação 

Textos Internet (sites oficiais das instituições Jeunesse et Santé e Organização 

Mundial da Saúde) 

Questionário (roteiro de autoavaliação) 

Línguas Francês, Espanhol 

Saber, saber ser, saber fazer  Saber tirar proveito, para a aprendizagem, de aquisições 

anteriores relativas às línguas e culturas 

 Saber apoiar-se em uma língua conhecida para elaborar 

procedimentos de descoberta e estruturação de uma outra 

língua 

 Ser capaz de visualizar os progressos possíveis 

Estratégias visadas Conhecimento de mundo, antecipação, transferência interlinguística, 

inferência 

Quadro 20 – Planejamento Aula 14 
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Aula 15 

Objetivos da aula:  

 Verificar o uso das estratégias de leitura em LE 

Objetivos das atividades 

 

Doc 18 

 Inferir o significado de palavras a partir do contexto 

 Identificar informações pontuais nos textos 

Tema Trabalho de jovens 

Copa do Mundo 

Textos Jornalístico 

Internet (site oficial da FIFA) 

Línguas Italiano, Francês 

Saber, saber ser, saber fazer  Saber apoiar-se em uma língua conhecida para elaborar 

procedimentos de descoberta e estruturação de uma outra língua 

 Saber perceber a proximidade lexical direta e indireta 

 Saber efetuar alguns procedimentos de análise que permitam o 

acesso pelo menos parcial ao sentido de um enunciado/texto 

Estratégias visadas Conhecimento de mundo, transferência interlinguística, inferência lexical 

Quadro 21 – Planejamento Aula 15 

 

3.5. Procedimentos de coleta dos dados para constituição do corpus de pesquisa 

 

Para que pudéssemos coletar os dados, registrar e avaliar a dinâmica do processo durante 

o curso “Leitura Plurilíngue”, elegemos alguns instrumentos: fichas diagnósticas (fase 1), 

produções dos participantes (fases 2, 3 e 4), questionário de autoavaliação (fase 4) e as fichas de 

aula (orientações e anotações da pesquisadora-educadora). 

Para conhecer melhor os participantes, na primeira fase do curso usamos fichas 

diagnósticas. Este material foi elaborado a partir da adaptação de fichas pré-existentes
76

, usadas 

também em pesquisas com adolescentes, em contexto europeu, por entendermos que estas fichas 

apresentavam “condições para a obtenção de informações válidas” (MARCONI e LAKATOS, 

2011:87). Foram distribuídas três fichas aos estudantes: 

 

A. Minha história com as línguas (Apêndice F, p.218): os estudantes preencheram esta 

ficha no primeiro encontro com a pesquisadora-educadora, e nosso objetivo era recolher 

elementos sobre a biografia (experiência pessoal) linguística dos participantes, que, segundo o 

QECR (2001:23), contribui para a construção de uma competência comunicativa na qual as 

                                                           
76

 Adaptado de CARRINGTON, Margarida. “A língua materna revisitada através de práticas de intercompreensão”. 
Dissertação de mestrado. Universidade de Aveiro, Portugal, 2011.  
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línguas (“todo o conhecimento e toda a experiência das línguas”) se inter-relacionam e interagem. 

Nesta primeira ficha, também recolhemos dados sobre a motivação dos participantes em estudar 

línguas estrangeiras. Nesta ficha usamos questões abertas, porém direciLonadas, que visavam 

facilitar o preenchimento. Ex: “Por que você estuda línguas? Cite uma razão que se encaixe em 

cada um dos temas abaixo.” 

B. Eu e minha língua materna (Apêndice G, p.219): esta ficha também foi preenchida 

em nosso primeiro encontro, e nosso objetivo era compreender quais as representações dos 

participantes sobre a língua portuguesa, declaradamente a L1 de todos eles, e sobre a influência 

dos conhecimento desta língua na aprendizagem de uma língua estrangeira. Ao seu 

preenchimento se seguiu a primeira atividade do curso, com textos em língua portuguesa. Nesta 

ficha usamos perguntas de avaliação (escala com graus de intensidade) e combinação de questões 

dicotômicas e abertas. Ex: “O português é uma língua difícil de compreender? (   ) Sim, porque.../ 

(   ) Não, porque...”. 

C. Eu e as línguas estrangeiras (Apêndice H, p.221): esta ficha foi aplicada no segundo 

encontro, que marcou o início do contato do grupo com as línguas estrangeiras que seriam 

abordadas no curso. Nosso objetivo era mapear as línguas que estes participantes haviam 

estudado e sob quais circunstâncias (escola, curso de idiomas, em família) – complementando a 

ficha “Minha história com as línguas” – bem como suas representações sobre a aprendizagem de 

línguas estrangeiras. 

Os objetivos das fichas, que foram preenchidas na presença da pesquisadora-educadora, 

eram esclarecidos verbalmente aos participantes e também apareceram nas fichas “B” – “Este 

questionário refere-se à sua relação com a língua materna (LM)” – e “C” – “A primeira parte 

deste questionário pretende registrar seu contato com diferentes línguas estrangeiras”. 

 Quando mencionamos como instrumento a produção dos participantes, referimo-nos ao 

conjunto de respostas às atividades aplicadas durante o curso “Leitura Plurilíngue”, que 

tomaremos como indícios da atividade cognitiva e metacognitiva dos participantes. Sem um 

instrumento específico para registrar a atividade metacognitiva, como as entrevistas semi-

diretivas, o trabalho de análise do pesquisador, neste aspecto, segue um viés mais interpretativo, 

que é possível, pois o pesquisador formula o exercício prevendo o caminho que o aprendente vai 

seguir para chegar à compreensão. 
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O curso não tinha como objetivo específico modificar as representações dos participantes 

sobre a L1, as línguas estrangeiras ou sobre sua aprendizagem, mas este é um dos efeitos 

possíveis ao final de um percurso semelhante de experiências com as línguas (BILIEZ, 1996), por 

isso, no final do curso (penúltimo encontro) aplicamos o questionário de autoavaliação “Minha 

história com as línguas” (Apêndice I, p.223) a fim de saber qual o sentimento dos estudantes em 

relação ao próprio percurso. Para isto, foram retomadas algumas questões das fichas diagnósticas, 

as que julgamos mais pertinentes à nossa investigação, e foram propostas outras. 

 A fim de planejar, orientar e registrar a ação, a pesquisadora-educadora organizou fichas 

de aula com anotações diversas: roteiro e objetivos da aula, fundamentos teóricos e observações 

referentes à aplicação das atividades. Elas eram escritas antes e após as aulas, sem um formato 

rígido. A maioria delas, contudo, segue o padrão da ficha que exemplificamos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 3 – 04/04 – Ficha do professor   

 

Plano de aula e observações gerais 

 

 Recolher termo de consentimento preenchido; 

 Fazer a chamada e passar a lista de presença para que confiram os e-mails, o nome e a série; 

 Explicar a possível participação na sessão Galanet com o grupo de estudantes argentinos; 

 Fazer observação sobre o preenchimento dos questionários e atividades. 

 Retomar questões das aulas anteriores: 

- Não lemos com os olhos, mas com o cérebro; 

- Temos de usar todo o conhecimento que temos na hora de ler para ajudar na compreensão: 

conhecimento de mundo, da estrutura do texto, conhecimento linguístico; 

- A compreensão depende da previsão/ antecipação. “Previsão é fazer perguntas – e 

compreensão é responder essas perguntas.” (Smith, 1999:78); 

- Fixar o olhar em uma palavra pode causar visão túnel. “A visão túnel tem mais 

probabilidade de ocorrer quando o que está sendo lido não faz sentido para o leitor ou quando 

o leitor está ansioso diante do risco de cometer erros.” (Smith, 1999:38) 

 

- O significado não está nas palavras (significado/significante). “Um enfoque que coloca toda 

a carga da compreensão do texto na faculdade da linguagem está condenado ao fracasso (cf. 

Morgan e Sellner, 1980). O pressuposto da existência de um significado do texto que não é 

apenas combinatório e somatório dos itens discretos, mas que é construído pelo leitor 

apoiado em princípios de ações cooperativas mais gerais é, de fato incompatível com um 

enfoque exclusivamente linguístico ao estudo da compreensão.” (Kleiman, 2008:131) 

- “(...) conhecer uma palavra implica, entre outras coisas, conhecer algo sobre os eventos e 

coisas a que ela se refere [conhecimento de mundo, vivência cultural]; implica em outras 

palavras, que possuímos algo do conhecimento necessário para compreender o texto (cf. 

Freebody e Anderson, 1981) (...)” (Kleiman, 2008:117) 
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Quadro 22 – Ficha de aula da pesquisadora 

 

 Os instrumentos descritos acima auxiliaram esta pesquisadora-educadora a registrar e 

avaliar a dinâmica do processo, bem como o percurso dos participantes. Parte dos dados 

coletados por meio destes instrumentos constituíram nosso corpus de pesquisa. 

  

 

 

 

Objetivos da aula:  

 Retomar conceitos trabalhados nas aulas anteriores (listados acima). 

 Trabalhar as noções de estratégia e hipótese. 

- O que é estratégia: arte de aplicar os meios disponíveis com vista à consecução de objetivos 

específicos (Aurélio). 

- O que é hipótese: suposição; suposição que orienta uma investigação; suposição que se 

admite de modo provisório (Aurélio). 

 Estimular a percepção das analogias lexicais. 

 Trabalhar o plural em francês, espanhol e italiano a partir da atividade metalinguística dos 

participantes.  

 

Textos teóricos de apoio: 

“Fayol et Monteil (1994:93) intègrent ce dernier aspect [style social du sujet: des traits de 

personnalité relativement stables chez un individu alors que les stratégies sont quant à elle 

circonstancielles, dépendant de la tâche, du contexte, de l’objet, et de la décision du sujet de 

l’utiliser] dans um triple critère définitoire de la stratégie. Pour pouvoir parler de stratégie il 

faut selon eux 

 Qu’il y ait eu choix, de la part du sujet, d’une séquence d’opérations 

 et perception d’um moindre coût cognitif. 

Ainsi définissent-ils la stratégie comme ‘une séquence intégrée, plus ou moins longue et complexe, 

de procédures sélectionnées en vue d’un but afin de rendre optimale la performance’” (Degache USP: 

2012) 

 

A percepção das analogias lexicais é subjetiva, relativa: * se faz de maneira subconsciente, mas o 

sujeito pode tomar consciência dos processos; * ela é variável de um sujeito a outro por razões 

cognitivas (conhecimentos prévios, capacidade de ativar estratégias de antecipação, de controle) e 

socioafetivas (confiança em si, ansiedade, medo de errar). (PP Degache, 2012, material da USP) 

 Distribuir os dossiês, pedindo que coloquem o nome a avisando que serão recolhidos no final 

da aula, então, eles precisam ser preenchidos adequadamente. 

 Ler as instruções com eles. 

 Ao final das atividades, estimular a construção de possíveis regras do plural para iniciar um 

trabalho com o modelo ascendente de leitura.  

 Passar as regras gerais na lousa 
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3.6. Procedimentos de seleção de dados 

  

 Os dados constituídos, até pela diversidade dos instrumentos de coleta, contribuíram a seu 

modo para a nossa investigação sobre o desenvolvimento da competência de leitura plurilíngue 

do estudante pré-universitário. Esta seção visa explicar qual foi esta contribuição e como os 

dados foram selecionados a fim de delimitar nosso campo de análise. 

 Os dados das fichas diagnósticas, que reúnem as características sociolinguísticas dos 

participantes, aspectos de sua formação em LE, assim como sua percepção sobre a influência da 

L1 na aprendizagem de LE, nos ajudam a compreender a experiência dos participantes com as 

línguas (e suas representações). A biografia linguística estaria diretamente ligada à qualidade das 

atividades cognitiva e metacognitiva do aprendente – os poliglotas, por exemplo, são bons 

leitores intercompreensivos porque têm à disposição estruturas heterogêneas de línguas diferentes 

(MEISSNER et al., 2004), e os bi/plurilíngues precoces tem um sistema de gestão econômico da 

linguagem, eles utilizam “para as operações formais, fonológicas e morfossintáricas de recepção 

e produção o mesmo centro neural e as mesmas redes sinápticas”
77

 (ESCUDÉ e JANIN, 

2010:23). 

 Quando nos propusemos a investigar o desenvolvimento da competência de leitura 

plurilíngue, basicamente buscamos observar como os estudantes realizavam as atividades 

essenciais à Intercompreensão (MEISSNER et al., 2004:50) – identificação da forma e 

reconstrução semântica e funcional – ou seja, como usavam as estratégias de leitura apropriadas à 

IC – transferência (interlinguística e intralinguística), inferência lexical e atividade 

metalinguística, que são os recursos a serem mobilizados em uma competência de leitura 

plurilíngue. Esta observação se deu por meio das produções dos participantes. Das atividades 

propostas, selecionamos aquelas que foram pré-concebidas pela pesquisadora-educadora para 

servir à análise: Docs 9, 10, 11, 13, 15 e 18. 

 Se a análise dos dados provenientes das produções dos participantes vai mostrar a 

percepção e interpretação da pesquisadora-educadora sobre o percurso dos aprendentes, a análise 

dos dados provenientes do questionário de autoavaliação preenchido pelos participantes no 

penúltimo encontro do curso vai mostrar a percepção dos participantes sobre seu percurso. Por ter 

                                                           
77

 Trecho original: “[...] il utilise pour les opérations formelles, phonologiques et morphosyntaxiques de réception 
comme de production le même centre neuronal et les mêmes réseaux synaptiques.” (ESCUDÉ e JANIN, 2010:23, 
tradução nossa) 
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sido aplicado pela pesquisadora-educadora, que esteve em interação com os participantes durante 

todo o curso, esses dados foram usados com cautela, sempre com o apoio de outros, como as 

observações da própria pesquisadora-educadora nas fichas de aula. 

 Dados das fichas de aula serviram de suporte às análises, pois continham todo o 

planejamento da aula e as observações sobre a aplicação das atividades. 
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4. Análise de dados e resultados 

  

 O seguinte capítulo esclarece, inicialmente, como vamos proceder para analisar os dados. 

Em seguida, traz a análise qualitativa/interpretativa dos dados selecionados com os resultados 

observados em relação ao desenvolvimento da competência de leitura plurilíngue. 

 

4.1 Procedimentos de análise dos dados 

    

 Nesta pesquisa, temos dois tipos de dados a serem analisados: sociolinguísticos (fichas 

diagnósticas) e produções dos participantes (atividades e questionário de autoavaliação). 

 Os dados sociolinguísticos dos participantes foram tabulados e analisados a fim de 

descrever, objetivamente, a biografia linguística do grupo, isto é, sua experiência com as línguas 

estrangeiras, e compreender a relação do grupo com a aprendizagem de línguas e com a própria 

L1. Isto porque a qualidade das experiências com as línguas seria um fator determinante de 

desempenho dos sujeitos – experiências malsucedidas e representações negativas poderiam gerar 

atitudes negativas frente às línguas estrangeiras, como o sentimento de não ser capaz de 

(PUOZZO CAPRON, 2012) ler textos em línguas não estudadas – e a maneira como o grupo 

aprendeu língua(s) estrangeira(s), de forma tradicional, poderia influenciar a aceitação da 

Intercompreensão, que traz uma situação de dissociação de competências, com foco na 

compreensão escrita. 

 Entendemos que a diversidade, ou não, de experiências pessoais e contatos com as línguas 

estrangeiras também está diretamente relacionada à qualidade das atividades cognitivas e 

metacognitivas do aprendente, daí estudarmos o desenvolvimento da competência de leitura 

plurilíngue em um “espaço de experiência com as línguas” – o curso “Leitura Plurilíngue”. 

 No que se refere às produções dos participantes, buscamos identificar como, e se, eles 

empregam as estratégias transferência, inferência lexical e atividade metalinguística na leitura de 

textos em línguas estrangeiras – se de maneira cognitiva ou metacognitiva. 

 

Na literatura sobre compreensão, vários autores (Brown, 1980, Kato, 1984) 

distinguem dois tipos de estratégias que regem o comportamento do leitor: 

estratégias cognitivas, isto é, aquelas automáticas, inconscientes que 
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possibilitam a leitura rápida eficiente, e estratégias metacognitivas, isto é, 

aquelas que regem o comportamento consciente do leitor, uma das quais permite 

justamente a desautomatização e controle das estratégias cognitivas para 

autoregulamento da compreensão. (KLEIMAN, 2008: 118) 

  

 Para interpretar estes dados, usamos em nossa análise conceitos e categorizações 

produzidas por teóricos e pesquisadores de leitura em língua estrangeira (MALHEIROS 

POULET et al., 1994; PIETRARÓIA, 1997, KLEIMAN, 2008) e de Intercompreensão 

(DABÈNE e DEGACHE, 1998, DEGACHE, 2006, 2012; ESCUDÉ e JANIN, 2010; MEISSNER 

et al., 2004) que foram apresentadas e discutidas no referencial teórico desta dissertação. 

 No que se refere à transferência, Meissner et al. (2004:24) distinguem três tipos: 

intralinguística, interlinguística e didática. Para qualificar a atividade metalinguística dos 

participantes, nos apoiamos na tipologia sugerida por Dabène e Degache (1998), que 

sistematizamos no Quadro 23. Estes autores identificaram cinco tipos de atividade 

metalinguística divididos em três níveis: 

 

Elementar (tipo 1)  procedimentos elementares de 

equivalência de significantes em 

tentativas parciais de tradução (a deve 

querer dizer b) quando estes 

procedimentos suscitam comparação ou 

confrontação dos significantes 

Local 

“se baseia em saberes 

linguísticos pontuais e 

isolados, anteriormente 

adquiridos em L1 ou em 

outra LE. Essas observações 

não ultrapassam o quadro do 

meio textual imediato no qual 

se inscrevem, daí serem 

qualificados de ‘locais’”.
78

 

Empírica (tipo 2) ocorre em função das circunstâncias 

Estruturante (tipo 3) procedimento mais elaborado, tentativa 

de racionalizar o emprego de certos itens 

gramaticais dando-lhes um valor preciso. 

Este tipo de estruturação pode 

igualmente abarcar a procura do tempo 

verbal de um verbo, a categorização 

pontual... Mesmo que de natureza local, 

elas podem dar lugar a hipóteses 

pertinentes sobre a gramática da língua 

alvo 

Generalizante 

“manifesta uma tentativa de 

Por processo de 

transferência 

interlinquística (tipo 4) 

a representação das regras se constitui a 

partir do saber metalinguístico que o 

leitor tem da língua materna ou se outra 

                                                           
78

 Trecho original: “[...] se fondent sur la référence à des savoirs langagiers ponctuels et isolables antérieurement 
acquis en LM ou dans une autre LE (latin compris). Ces observations ne dépassent pas le cadre de l'environnement 
textuel immédiat dans lequel elles s'inscrivent, c'est pourquoi nous les avons qualifiées de ‘locales’.”(DABÈNE e 
DEGACHE, 1998:378, tradução nossa) 
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formalização, de ‘mise en 

règles’ da língua alvo.”
79

 O 

sujeito formula uma regra de 

valor geral que ele acredita 

que poderá lhe servir 

posteriormente 

língua estrangeira. 

Por conceitualização 

intralinguística (tipo 5) 

sobre a LE, baseando-se em observações 

extraídas do texto e de sua análise por 

meio de ferramentas heurísticas de valor 

geral. 

Quadro 23 – Níveis e tipos de atividade metalinguística 

 

 Em relação à inferência lexical, o que nos interessou na análise das produções, além de 

constatar se os participantes realizaram as inferências, e como, foi identificar quais indícios eles 

usaram para efetuá-las e construírem a representação semântica do texto. Para identificá-los, 

utilizamos o repertório de indícios linguísticos apresentado em Degache (2012)
80

: 

 

Indícios linguísticos 

Nível gráfico aspectos extra-alfabéticos (números, pontuação, maiúsculas) 

Nível lexical palavras, sintagmas nominais e verbais   

Nível sintático ordem das palavras na frase, estrutura da frase 

Nível discursivo articuladores, relações anafóricas  

Quadro 24 – Indícios linguísticos 

 

Além dos indícios linguísticos, há outros nos quais os aprendentes podem se apoiar: 

indícios formais (reconhecimento do gênero, tipo de discurso, superestrutura do texto – títulos, 

subtítulos, distribuição das partes do texto) e indícios de conteúdo (recurso a domínios de 

referência extralinguísticos, identificados no texto devido ao paratexto; ativação de scripts ou 

roteiros). “Pode-se juntar a estes dois últimos tipos de indícios facilitadores da atividade 

inferencial, as operações ligadas
81

 à coerência interna da representação semântica em processo de 

construção.” (DEGACHE, 2012:23). Quando os leitores se valem destas operações, segundo o 

autor, revelam certo controle de sua atividade cognitiva (quando o sujeito tenta integrar uma 

inferência à sua representação, por exemplo, ou quando o contexto permite duas interpretações e o 

                                                           
79

 Trecho original: “[...] les activités qui manifestent une tentative de formalisation, de "mise en règles" de la langue 
cible.” (DABÈNE e DEGACHE, 1998:379, tradução nossa) 
80

 Degache usa como referência López Alonso e Séré (1996) e Malheiros Poulet (1996). 
81

Verbalizações que remetem a conhecimentos prévios, avaliação da tarefa realizada e avaliação da plausibilidade 
de uma hipótese são alguns exemplos. 
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sujeito tem que decidir pela mais plausível), ou seja, mostram uma atividade de natureza 

consciente, reflexiva, metacognitiva, de controle e regulamento do próprio conhecimento.  

Segundo Kleiman (2008), verificar a natureza – cognitiva ou metacognitiva – das 

estratégias de inferência lexical do aprendente 

 

é uma questão importante para metodologias  (cf. Kleiman e Terzi, 1981) que se 

baseiam, primeiramente, no ensino de estratégias de leitura mediante o uso de 

textos autênticos, e secundariamente no ensino de língua. É importante 

determinar, neste caso, que tipo de pistas o aluno utiliza [...] (KLEIMAN, 2008: 

119 e 120) 

 

 Para que pudéssemos analisar as produções dos participantes, estabelecemos uma 

estrutura básica: apresentação/descrição da atividade, objetivo principal (foco do trabalho, 

geralmente ligado a uma estratégia de leitura), elementos de construção da atividade (escolha dos 

textos, natureza das questões – semântica, metacognitiva, metalinguística
82

, identificação dos 

principais indícios e núcleos essenciais de sentido dos textos), dados da realização (atividade 

dirigida ou não-dirigida) e análise qualitativa dos resultados (verificação dos indícios e núcleos 

de sentido identificados pelos aprendentes e comparação com os elementos apontados pela 

pesquisadora-educadora no planejamento a fim de identificar padrões, desvios, como 

incompreensões e inferências inadequadas, aplicação e natureza das estratégias de leitura etc.).  

 Finalmente, em um terceiro momento, tratamos dos dados obtidos no questionário de 

autoavaliação “Minha história com as línguas”, visando identificar os efeitos que esta formação 

plurilíngue pode ter provocado 1.) na percepção dos estudantes em relação à aprendizagem por 

dissociação de competências (aprendizagem da leitura) e, em particular, sobre a IC, e, 

principalmente, 2.) no sentimento de eficácia dos participantes em relação à leitura de textos em 

línguas estrangeiras. 

 

4.2. Fichas diagnósticas: análise e resultados  

 

 Conforme apresentado na seção 3.5 do capítulo Metodologia, os três modelos de fichas 

diagnósticas usadas foram aplicados na primeira fase do curso “Leitura Plurilíngue”, uma vez que 

                                                           
82

 Dabène e Degache, 1998: 376. 
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a pesquisadora-educadora não tinha conhecimento da biografia linguística dos participantes. 

 Se por um lado, as fichas diagnósticas ofereceram à pesquisadora-educadora um perfil 

linguístico do grupo de estudantes, além de suas representações sobre a aprendizagem de línguas 

estrangeiras, por outro lado, favoreceram a reflexão do aprendente sobre o próprio percurso 

linguístico e a sua relação com a L1. Consideramos esse momento de reflexão essencial para que 

pudéssemos introduzir a nova abordagem proposta, a IC, que tem como base 

 

a valorização dos conhecimentos prévios dos alunos e a sua transferência e 

rentabilização em novas situações de contactos linguísticos, o papel de 

actividades de tipo meta (linguístico, cognitivo, comunicativo…) e a valorização 

das representações dos alunos enquanto ferramenta e ponto de partida 

pedagógico-didáctico. (CARRINGTON, 2011:23) 

  

 Na sequência, vamos apresentar e analisar alguns dados coletados nesta fase inicial – os 

dados recolhidos que não forem usados nesta análise serão tratados como dados complementares. 

  

4.2.1. Biografia linguística 

 

 A biografia linguística dos participantes torna-se relevante nesta pesquisa porque os 

conhecimentos linguísticos prévios (ou repertório linguístico) e as competências anteriormente 

adquiridas influenciam a gestão das dificuldades de leitura em LE, ou seja, estão diretamente 

relacionados à qualidade das atividades cognitiva e metacognitiva do aprendente. “[...] os 

conhecimentos prévios em LM [L1] e em LE ajudam na compreensão e na co-construção do 

sentido noutras LE, devido a duas funções principais: de ‘point d'ancrage’ et de ‘tremplin meta’ 

desses conhecimentos (Perdereau-Bilski, 2000).” (CARRINGTON, 2011:23) 

 A ficha diagnóstica “Minha história com as línguas”
83

 introduziu as atividades do curso 

“Leitura Plurilíngue” e visava promover a reflexão dos participantes sobre sua biografia 

linguística (línguas que falam, línguas que compreendem sem falar e línguas que não falam, não 

compreendem, mas já viram escritas) e sobre o que os motivava a estudar línguas estrangeiras 

(“Por que você estuda línguas?”). Para a pesquisadora-educadora, as respostas a esta ficha 

                                                           
83

 Em Apêndice F (p.218). 
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trouxeram dados sobre o repertório linguístico do grupo – conhecimento ou não das línguas 

românicas – e representações acerca da aprendizagem de LE. 

 

No campo da didática, em geral, o estudo das representações se justifica pela 

“noção bachelardiana de obstáculo pedagógico” (Germain, 1983) porque os 

indivíduos tem tendência a resistir aos fatos e conhecimentos que não estão em 

conformidade com suas teorias implícitas (Moscovici, 1986); analisar as 

deformações, os filtros que entravam ou limitam as percepções dos aprendentes 

para suprimir os bloqueios e resistências à aprendizagem e permitir o verdadeiro 

acesso ao saber constitui, portanto, uma tarefa essencial do formador
84

 (BILIEZ, 

1996:402) 

 

 Durante a aplicação, apesar de a pesquisadora-educadora ter lido a ficha com o grupo e 

explicado cada ponto, houve dúvidas quanto ao preenchimento. Um dos participantes perguntou: 

“Mas, e se ficar meio em branco?”, referindo-se à primeira parte da ficha (línguas que falam, 

línguas que compreendem sem falar...). Devido à questão, achamos melhor esclarecer o objetivo 

da ficha diagnóstica, deixando os participantes mais seguros do que deveriam fazer. 

 Em relação à biografia linguística, obtivemos os seguintes dados: 

 

 Língua(s) que falo: todos os estudantes (15) declararam que falam português, e 5 deles 

declararam falar também o inglês – um deles pontuou falar o básico de inglês; 

 Língua(s) que entendo mesmo sem falar: 5 deles responderam entender espanhol e 

inglês; 8 declararam entender apenas espanhol; 1 declarou entender espanhol e francês; e 

1 afirmou entender espanhol e “um pouco de japonês”; 

                                                           
84

 Trecho original: “Dans le champ didactique en général, l’étude les représentations trouve sa justification ‘dans la 
notion bachelardienne d’obstacle pédagogique’ (Germain, 1983) parce que les individus ont tendance à résister aux 
faits et aux connaissances qui ne sont pas conformes à leurs théories implicites (Moscovici, 1986); analyser les 
déformations, les filtres qui entravent ou limitent les perceptions des apprenants pour lever les blocages et 
résistances à tout apprentissage et permettre un véritable accès au savoir constitue alors une tâche essentielle du 
formateur.” (BILIEZ, 1996:402, tradução nossa) 
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 Língua(s) que não falo, mas já vi escrita(s): espanhol (10), inglês
85

 (9), francês (8), 

italiano (2), latim (4), japonês (7), alemão (4), árabe (1), coreano (2), chinês (3), polonês 

(1),  tailandês (1), malaio
86

 (1), tai
87

 (1) e indonésio
88

 (1). 

 

 Dos dados acima, nos interessa, particularmente, o contato do grupo com as línguas 

românicas. Das línguas que seriam abordadas no curso “Leitura Plurilíngue” (francês, espanhol, 

italiano, romeno, galego, latim e catalão) foram citadas a espanhola (língua que a maioria deles 

afirma compreender, já ter visto escrita, mas não falar), a francesa (1 diz compreender e 8 

disseram ter visto escrita) e a italiana (2 deles disseram ter visto escrita), além do latim (4 

afirmaram que já viram escrito). Dentre as línguas românicas, o contato maior do grupo é com a 

língua espanhola. 

 A segunda parte desta ficha diagnóstica buscava compreender o quê motivava os 

participantes a estudar línguas estrangeiras. Foram propostos cinco temas – os participantes 

deveriam escrever uma razão (motivação) para estudar línguas estrangeiras que se encaixasse em 

cada um dos temas: satisfação pessoal, empregabilidade, desenvolvimento pessoal, 

mobilidade/viagens e comunicação/encontrar pessoas. As respostas nos deixaram entrever 

algumas representações acerca da aprendizagem de LE. Selecionamos dois temas sugeridos – 

satisfação pessoal e empregabilidade – e suas respostas para evidenciar as representações deste 

grupo de participantes. 

 

 Satisfação pessoal: 

 “Mesmo não sendo línguas muito usadas, quero falar russo e coreano para me satisfazer” 

(R.F.,16) 

 “Para saber línguas diferentes, porque isso envolve uma questão cultural” (R.M.,16) 

 “Desenvolvimento de várias línguas, além da minha, criando um elo cultural, político e 

socioeconômico, talvez” (V.R.,16) 

 “Crescer como cidadão e estudante, sempre procurando aprender” (E.B.,17) 

                                                           
85

 Obviamente todos já viram a língua inglesa escrita, mas é preciso observar que havia dois fatores a considerar ao 
responder: não falar e já ter visto escrita. 
86

 O estudante denominou a língua como malásio. 
87

 O estudante denominou a língua como tailandês. 
88

 Espécie de malaio. 
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 “É uma ambição desde criança ser poliglota” (E.B.,17) 

 “Para me sentir mais inteligente e aberta a diversas coisas variadas” (T.R.,16) 

 “Poderei compreender melhor o mundo em que vivo” (J.H.,16) 

 “Poder ter um maior conhecimento cultural” (B.G.,16) 

 

 Podemos observar nas respostas destes participantes, em primeiro plano, a representação 

da utilidade das línguas estrangeiras (esforço empregado na aprendizagem versus benefícios – 

aprender russo e coreano não parece útil, o que pode levar o indivíduo a empregar seu esforço na 

aprendizagem de uma “língua mais usada”, mesmo que esta não seja sua vontade, não lhe dê 

prazer). A representação de que língua e cultura são indissociáveis também aparece nestas 

respostas – aprender uma língua significaria aprender uma cultura e, assim, compreender melhor 

o mundo, ser mais “aberto” à diversidade. 

 

 Empregabilidade: 

 “Quero trabalhar em uma multinacional” (R.S.,16) 

 “Porque tenho vontade de trabalhar em uma empresa multinacional” (R.M.,16) 

 “Para ter mais possibilidades de emprego e ganhar mais” (F.B.,15) 

 “Estudando línguas tenho a possibilidade de encontrar um emprego melhor” (K.C.,15) 

 “Porque sabendo pelo menos a ler já aumenta o leque de possibilidades” (J.H.,16) 

 “Pessoas com conhecimento em mais línguas conseguem melhores empregos por terem 

um currículo melhor” (I.M.,16) 

 “É mais fácil ser contratado quem tem conhecimento de outras línguas” (S.P.,16) 

  

 Nas respostas referentes ao tema empregabilidade, o que podemos notar é a representação 

de que há uma estreita relação entre saber línguas estrangeiras e ser bem sucedido 

profissionalmente, quer dizer, alcançar objetivos mais ambiciosos na carreira. 

 Considerando que as representações têm relação direta com as atitudes e “determinam, 

entre outras coisas, as escolhas das línguas ou os sentimentos e comportamentos de segurança ou 

de insegurança linguística em situações de multilinguismo [...]” (BILIEZ, 1996:402), entendemos 

que elas poderiam afetar nosso trabalho com as línguas românicas e, portanto, têm de ser, no 
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mínimo, consideradas. Nossa preocupação era que os estudantes pudessem achar que as línguas 

românicas não fossem úteis e ficassem desmotivados.     

  

 4.2.2. Formação em LE 

  

 A ficha diagnóstica “Eu e as línguas estrangeiras”
89

 foi aplicada na segunda aula do  

curso, antecedendo a primeira atividade com textos em LE, e nosso principal objetivo foi 

conhecer as experiências dos participantes com as línguas – quais línguas tinham estudado e sob 

quais circunstâncias – e provocar nos estudantes a reflexão sobre seu percurso linguístico até 

aquele momento. À primeira questão desta ficha, que buscou identificar a L1 dos estudantes, os 

12 participantes que responderam a ficha escreveram que sua L1 (língua materna na ficha) era a 

língua portuguesa. Não havia, portanto, estudantes bilíngues no grupo. 

 Em relação às línguas aprendidas, verificamos que sua aprendizagem se deu em contexto 

formal, principalmente na instituição escolar, com predominância do inglês e do espanhol, 

línguas que fazem parte do currículo escolar. Todos os participantes afirmaram estar aprendendo 

alguma língua estrangeira: 

 

 9 afirmaram estar aprendendo inglês e espanhol 

 1 afirmou estar aprendendo coreano 

 2 afirmaram estar aprendendo apenas inglês 

  

 Todos que afirmaram estar aprendendo espanhol aprendem no curso oferecido pela 

escola. Para aprender inglês, parte dos participantes, 4 deles, afirma recorrer também a um curso 

de idiomas. Ao recorrerem a um curso de idiomas, estes participantes reproduzem a percepção de 

que “o aprendizado de uma língua estrangeira se concretiza em cursos de idiomas, levando-nos a 

inferir que não há essa expectativa quanto à escola regular.” (BRASIL, 2006:88). Por outro lado, 

segundo as Orientações Curriculares (2006), esta situação pode expressar que os estudantes 

desejam condições mais favoráveis para aprender ou que não encontram motivação para essa 

aprendizagem na escola. 

                                                           
89

 Em Apêndice H, p.221. 
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 Nas fichas de dois dos participantes encontramos declarada a percepção de que “o 

aprendizado de uma língua estrangeira se concretiza em cursos de idiomas”, ou seja, ter a 

disciplina não significa, necessariamente, aprender o idioma. O participante G.O.,16, que 

frequenta somente as disciplinas de línguas estrangeiras (inglês e espanhol) oferecidas pela 

escola, diz ter  aprendido pouco dos idiomas na escola. Outro participante, C.M.,15 afirma 

aprender inglês na escola, mas ao responder a questão “Pensa em aprender outra(s) língua(s) 

estrangeira(s)?” afirma que pensa em aprender justamente inglês. 

  Questionados sobre se pensam aprender outras línguas estrangeiras, todos os 

participantes responderam afirmativamente. Foram diversas as línguas mencionadas: 

 

inglês (1) alemão (4) 

italiano (6) romeno (1) 

francês (10) latim (1) 

russo (3) japonês (1) 

espanhol (2) mandarim (1) 

Quadro 25 – Línguas que os participantes querem aprender 

  

 Os motivos que os estudantes declararam para querer aprender as línguas mencionadas 

são igualmente variados: o inglês foi mencionado por ser “uma língua universal”; o francês, por 

ser “uma língua bonita”; alemão, italiano, espanhol e francês, “por conta da carreira profissional” 

e para “ter uma ampla variedade de comunicação”. Outros motivos estão relacionados à 

curiosidade, vontade de viajar e satisfação pessoal. 

 Nenhum dos participantes diz ter viajado para outros países, ou seja, eles não têm a 

experiência de contato in loco com uma língua estrangeira, mas seis deles afirmam ter família ou 

amigos em outros países. Em relação às línguas estrangeiras que os participantes utilizam em 

família, com amigos e/ou na internet (pesquisas, redes sociais) figuram o inglês e o espanhol, 

com predominância do primeiro, principalmente na internet. 

 A autoavaliação dos participantes em relação à sua competência de compreensão escrita 

(interessante no nosso contexto, de estudo do desenvolvimento da competência de leitura 

plurilíngue) em inglês, espanhol, francês e italiano pode ser dividida em dois grupos: em inglês e 

espanhol, ela tende a ser considerada “suficiente”, “boa” e “muito boa”, e em francês e italiano, 

ela passa a ser considerada “nula”, “fraca” e “suficiente”. 
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 Por fim, apresentamos ao grupo um quadro
90

 com 15 afirmações sobre o que 

seria/possibilitaria a aprendizagem de línguas estrangeiras. Algumas delas (2), (6), (7), (8), (9), 

(11) e (14), coincidentemente, abordaram representações manifestadas anteriormente pelos 

aprendentes – vimos que para este grupo a aprendizagem de línguas está estreitamente ligada à 

representação de utilidade (comunicação, emprego e status na carreira), e que língua e cultura são 

indissociáveis. Os estudantes deveriam preencher o quadro segundo uma escala de intensidade, 

onde: 1. discordo completamente, 2. tenho tendência a discordar, 3. concordo, 4. concordo 

bastante e 5. concordo plenamente. 

 Por ser um quadro mais elaborado, antes de preencherem, a pesquisadora-educadora deu 

algumas orientações, desde observar a escala de intensidade dada e não marcar mais de uma 

opção para a mesma afirmação a avaliar cada afirmação separadamente. As respostas dos 

participantes nos ajudaram a compreender que nível de importância eles atribuíam a diversos 

fatores envolvidos na aprendizagem de diversas línguas estrangeiras. O Quadro 26 ilustra as 

respostas obtidas: 

A aprendizagem de línguas estrangeiras... 1 2 3 4 5 
1 – é favorecida pelo contacto directo com falantes de outras línguas 1  1 5 5 
2 – permite ao sujeito compreender a cultura do Outro   3 5 4 
3 – favorece o relacionamento com o Outro   7 3 2 
4 – favorece um melhor conhecimento de si próprio  4 6 2  
5 – aumenta as possibilidades de conflitos e de mal-entendidos 7 2 2 1  
6 – prepara os jovens para o diálogo intercultural   2 4 6 
7 – permite a valorização das diferentes culturas   4 3 5 
8 – desenvolve uma atitude positiva de relacionamento inter-racial, 

intercultural 
  3 4 5 

9 – promove o desenvolvimento de indivíduos críticos, com 

melhores  competências  sociais 
1  5 2 4 

10 – fomenta o respeito pelo Outro, pela diferença e pela diversidade  1 4 6 1 

11 – abre novas perspectivas em matéria de emprego e mobilidade 

profissional 
  1 3 8 

12 – desenvolve os conhecimentos da(s) sua(s) própria(s) língua(s) 

materna(s) 
 2 6 4  

13 – aumenta a segurança na comunicação   3 6 3 
14 – é um assunto irrelevante, já que, no mundo atual, basta 

conhecer a língua maioritária (o Inglês) 
8 1  2 1 

15 – aumenta as confusões, porque amplifica as oportunidades de 

misturar as diferentes línguas 
7 4 1   

Quadro 26 – Aprendizagem de línguas estrangeiras 

                                                           
90

 Adaptado de CARRINGTON, M. (2011). 
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 Do conjunto das 15 afirmações, a maioria dos participantes (8/12) aponta como relevante 

(“concordo plenamente”) o fato de a aprendizagem de línguas estrangeiras abrir novas 

perspectivas em matéria de emprego e mobilidade profissional – um resultado compreensível se 

levarmos em conta as representações deste grupo e que, pela faixa etária (entre 15 e 17 anos), eles 

estão prestes a ingressar no mercado de trabalho. A maioria (8/12) “discorda completamente” da 

afirmação que diz que a aprendizagem de uma diversidade de línguas estrangeiras seria um 

assunto irrelevante no mundo de hoje, no qual bastaria conhecer a língua inglesa. Podemos notar 

ainda que aspectos como cultura e alteridade ligados à aprendizagem de línguas são relevantes 

para este grupo – 6 deles “concordam plenamente” que as línguas estrangeiras preparam os 

jovens para o diálogo intercultural e 7 “concordam” que as LE favorecem o relacionamento com 

o Outro. 

 

4.2.3. Percepção da L1 

 

 A fim de conhecer a relação que os aprendentes estabeleceram com a L1, neste caso a 

língua portuguesa, ao longo de sua escolarização, aplicamos a ficha diagnóstica “Eu e minha 

língua materna” no início do curso “Leitura Plurilíngue”. A L1 assume um papel central quando 

se trata de Intercompreensão. Segundo Carrington (2011:123), na aprendizagem de línguas 

estrangeiras aparentadas, a L1 assume os papéis de “trampolim cognitivo” e de “trampolim 

afetivo”. A relação positiva ou negativa com a L1 pode significar maior ou menor receptividade 

ao aprendizado de línguas estrangeiras da mesma família. 

 Inicialmente, foi pedido que os participantes escolhessem ao menos três aspectos, de uma 

lista de nove (Quadro 27
91

), que caracterizariam uma língua fácil; e o mesmo foi solicitado em 

relação à lista que caracterizava uma língua difícil. Abaixo o quadro com as respostas 

(destacamos as mais recorrentes): 

 

 

 

 

 

                                                           
91

 Adaptado de CARRINGTON, M. (2011). 
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Uma língua fácil é... Uma língua difícil é... 

9 próxima da LM 4 distante da LM 

7 aquela com a qual se tem contato 

frequentemente 

6 aquela com a qual se tem contato 

esporadicamente 

2 aquela cuja aprendizagem se inicia mais 

cedo 

3 aquela que se aprende mais tarde 

5 aquela de que se gosta 4 aquela que não tem palavras parecidas com 

as da LM 

6 aquela que tem palavras parecidas com as 

da LM 
10  aquela que apresenta uma gramática 

complicada 

6 aquela que apresenta uma gramática 

simples 
8 aquela que apresenta muitas 

dificuldades de pronúncia 

0 aquela que tem sons mais bonitos 1 aquela que não tem alfabeto 

8 aquela que apresenta menos 

dificuldades de pronúncia 

6 aquela que tem um alfabeto diferente 

2 aquela que apresenta uma componente 

cultural próxima da LM 

3 aquela que apresenta menos afinidades 

culturais com a LM 

 Quadro 27 – Língua fácil e difícil: características 

  

 De acordo com as respostas, podemos notar que “contribuem” para a percepção do nível 

de dificuldade das línguas estrangeiras, sobretudo, fatores como a proximidade com a L1, a 

pronúncia, a complexidade da gramática e as situações de contato com as línguas. Aliás, a 

complexidade da gramática foi o fator mais lembrado pelos aprendentes quando foram 

questionados se o português era uma língua difícil (“o português é uma língua difícil de 

aprender?”). Os participantes deveriam responder sim ou não e por que. Dos 15 estudantes que 

preencheram esta ficha diagnóstica, 12 responderam “sim”, 2 afirmaram que “não” e 1 não 

respondeu. O Quadro 28 mostra alguns argumentos usados para justificar a dificuldade de 

aprendizagem do português. 

 

“A língua portuguesa tem uma gramática muito ampla, e sofre com a mudança, como a 

da nova ortografia” (B.G.,16) 

“É cheia de regras e de gramáticas, até para quem mora e nasce no Brasil” (T.R.,16) 

“Para quem não o tem como LM, existem muitas regras difíceis de conciliar, muitas 

vezes até para quem já fala português” (I.M.,16) 

“O português é um idioma com muitas normas e regras de concordância, gramaticais 

e de pronúncia” (J.H.,16) 

“Porque, em comparação com outras línguas, suas formas gramaticais são muito mais 

ricas e complicadas, apesar do contato frequente e de ser uma LM” (V.R.,16) 

“Porque é uma língua super elaborada com diversos tempos e conjugações verbais, 

porém, para nativos, o domínio é um quesito mínimo” (E.B.,17) 
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“Existem muitas normas gramaticais, é muito complexo entender” (F.B.,15) 

“Porque possui muitas regras gramaticais complexas, pronúncia complicada, acentos e 

diversas palavras que possuem apenas um significado” (R.S.,16) 

“Em comparação com as outras línguas ela é mais difícil, por causa da gramática 

também” (S.P.,16) 

“Porque tem várias regras gramaticais a serem seguidas” (R.M.,16) 

Quadro 28 – Percepção da dificuldade de aprendizagem do português (L1) 

 

 Podemos observar, a partir das respostas, que a questão gramatical é muito relevante para 

este grupo de participantes, que salienta, em geral, a complexidade/dificuldade das regras 

gramaticais, o que poderia indicar uma percepção negativa em relação à L1. Como mencionamos 

anteriormente, no curso “Leitura Plurilíngue” vamos trabalhar as questões gramaticais das 

línguas de forma diferenciada, a partir do que os textos nos oferecem, estimulando as reflexões 

contrastivas com base na L1. Segundo Blanche-Benveniste e Valli (1997:33), “em um primeiro 

momento pode-se colocar de lado certas questões gramaticais que não bloqueiam a 

compreensão”. 

 Questionamos também se os participantes aceitariam ter outra L1, e 10 entre 15 

responderam afirmativamente: (7) inglês, (2) espanhol e (1) francês. As justificativas mais 

recorrentes entre os participantes que escolheram o inglês são: a questão da universalidade do uso 

desta LE e o “baixo poder” de comunicação do português: 

 

“Ela é mais usada hoje em dia” (S.P.,16) 

“É importante aprendê-la, pois é considerada mundial” (F.B.,15) 

“É uma língua universal de formas gramaticais simples” (V.R.,16)  

“Gostaria de poder me comunicar melhor no mundo” (J.H.,16) 

“[...] muitas pessoas não falam a mesma língua que nós” (V.R.,16) 

“Escolheria uma língua mais falada” (C.M.,16) 

“Acho a língua portuguesa uma língua muito complexa e não muito conhecida de 

outros povos” (B.G.,16).    

Quadro 29 – Justificativas para desejar o inglês como L1 

 

 Os dados coletados nas fichas diagnósticas, e apresentados anteriormente sob três 

aspectos que entendemos poder influenciar a formação em IC e, consequentemente, o 

desenvolvimento da competência de leitura plurilíngue, nos mostram, resumidamente, que a 
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maioria dos participantes desta pesquisa são jovens que têm uma biografia linguística limitada às 

experiências que lhes foram proporcionadas pela instituição escolar, e têm ciência da importância 

da aprendizagem de línguas estrangeiras no mundo de hoje. Sua representação sobre a utilidade 

das LE indica que eles desejam empregar seu tempo e esforço na aprendizagem de línguas “úteis” 

(mais usadas e faladas atualmente), o que deixaria em desvantagem as línguas românicas, que 

vêm perdendo espaço, e status, para o inglês (língua franca). Porém, neste grupo, ao longo da 

formação, não percebemos a influência negativa destas representações, e sim a atitude 

(intencionalidade) de “locutores profanos” no sentido de fazer evoluir seu repertório linguístico e 

sua concepção “estanque” da língua materna. Esta atitude é decisiva para o leitor plurilíngue, que 

é um tipo de leitor que percebe o continuum de línguas e se serve dele de maneira reflexiva, 

metacognitiva. 

 

4.3. Produções dos participantes: análise e resultados 

 

 Nesta seção, apresentaremos uma análise qualitativa dos resultados das atividades (Docs) 

selecionadas como parte do nosso corpus. Salientamos que todos os documentos, apesar de sua 

particularidade e objetivos específicos, foram elaborados para estimular o uso de estratégias 

cognitivas e metacognitivas
92

 durante a leitura de textos em línguas estrangeiras românicas, bem 

como pensando em proporcionar experiências positivas no contato com as línguas. 

 

4.3.1. Percepção das palavras 

 

 O primeiro bloco de produções dos participantes a ser analisado refere-se ao Doc 9 

(Apêndice D, p.178), que foi aplicado na terceira aula do curso. Esta era a segunda atividade com 

as línguas estrangeiras alvo (espanhol, francês, italiano e romeno, principalmente), e a primeira 

cujos textos em LE versavam sobre o mesmo tema: o incêndio na casa noturna Kiss, em Santa 

Maria, no Rio Grande do Sul, em 2013. Com conteúdos semelhantes, foi possível introduzir o 

                                                           
92

 Nesta dissertação, consideraremos como estratégias cognitivas o reconhecimento global de palavras, o 
pareamento de elementos cognatos entre as línguas [ou transferências inter e intralinguística] e a inferência lexical; 
e como estratégias metacognitivas a autoregulação do processo de inferência lexical, as verbalizações que 
remetem a conhecimentos prévios, a avaliação da tarefa realizada ou em andamento. 
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quadro plurilíngue, uma ferramenta didática que evidencia (planifica) as analogias lexicais e 

estimula a transferência interlinguística. 

 Com esta atividade, a pesquisadora-educadora optou em trabalhar a percepção da palavra 

(Figura 6), da forma (analogia lexical) e, consequentemente, as estratégias de transferência 

interlinguística e inferência lexical (natureza cognitiva), pois a proximidade linguística, segundo 

Marguerite et al. (2011), é um “poderoso eixo de aprendizagem”. 

 

 
 Figura 6 – Processo de percepção das palavras.

93
 

 

 Paralelamente, e também ligado à questão lexical, buscamos observar a percepção dos 

participantes em relação à dificuldade de leitura das línguas alvo. Houve ainda a possibilidade de 

verificar a atividade metalinguística dos aprendentes. Devido às múltiplas possibilidades desta 

atividade, nós a classificamos de “exploratória”, isto é, buscamos neste início do trabalho com as 

LE observar o comportamento dos participantes naquilo que seria fundamental ao longo do 

percurso para o desenvolvimento de uma competência de leitura plurilíngue. 

 No Quadro 30, apresentamos os objetivos da aula e correlacionamos os objetivos da 

atividade com o enunciado dos exercícios propostos. Como se verá no quadro, um dos objetivos 
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MARGUERITTE et al., 2011. 
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da atividade era mostrar que as línguas românicas, mesmo que não tenham sido estudadas, são 

acessíveis por conta da proximidade linguística. Por isso, buscamos estimular a seleção, 

comparação e relação das similaridades linguísticas na passagem do português para a língua 

estrangeira e vice-versa, com base em indícios de nível gráfico e lexical, principalmente. 

 

Objetivos da aula Objetivos da atividade Enunciados 

 

Aprofundar o trabalho 

inicial com os textos 

em LE 

 

Verificar a 

representação do grau 

de dificuldade da 

leitura de uma língua 

românica em relação à 

outra 

 

 

Favorecer a percepção de que 

toda língua românica pouco 

conhecida ou desconhecida é 

acessível, se apoiando na 

identificação temática, na 

proximidade linguística e no 

conhecimento de mundo 

“Leia o texto a seguir e formule hipóteses 

sobre seu conteúdo. Enquanto lê, vá 

grifando as palavras que você considera 

próximas ao português.” 

 

“A partir das palavras que grifou, do que 

acha que se trata este texto?”  

Estimular o uso de indícios 

linguísticos (níveis gráfico e 

lexical) para a compreensão 

dos textos  

 

Estimular a atividade 

metalinguística 

“Encontre no texto ao menos duas 

palavras que estão no plural e explique 

por que acha que estão no plural.” 

 

“Você consegue explicar por que 

aparecem dois números diferentes de 

mortos no primeiro parágrafo? Use 

elementos do texto para justificar a 

resposta.” 

 

“Traduza a frase” 

 

“Em que língua o texto 10 está escrito?” 

Identificar e comparar 

similaridades linguísticas das 

línguas românicas com a 

língua primeira (quadro 

plurilíngue) 

“Enquanto lê, vá grifando as palavras que 

você considera próximas ao português.” 

 

“A tabela [quadro plurilíngue] a seguir 

explora as analogias lexicais. Sugerimos 

que volte aos textos e preencha os espaços 

vazios.” 

Estimular a atividade 

metacognitiva 

“Você grifou mais palavras neste texto ou 

no texto 8 [anterior]? Por que acha que 

isto aconteceu?” 

 

“Por que você conseguiu ou não traduzir a 

frase?” 

 

“Em relação aos dois textos anteriores, 

você classifica a leitura do texto 10 como 

mais fácil ou mais difícil? Por quê?” 

 Quadro 30 – Planejamento da terceira aula do curso “Leitura Plurilíngue” 
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 A preocupação da pesquisadora-educadora ao escolher os textos (Quadro 31) para esta 

atividade era que os participantes pudessem usar o conhecimento prévio sobre o fato relatado e os 

indícios linguísticos (principalmente dos níveis gráfico e lexical) para uma compreensão global 

do texto. No Quadro 31, destacamos nos três textos da atividade quais poderiam ser os indícios 

observados pelos aprendentes, aos quais eles poderiam recorrer para compreensão global e para a 

resolução dos exercícios propostos. 

 

Brazilia: Cel puţin 200 de 

morţi într-un incendiu
94

 

izbucnit într-un club de noapte 

Brasile, strage di ragazzi: almeno 

232 morti in un incendio  

Brésil : incendie meurtrier 

dans une boîte de nuit 

Cel puţin 200 de persoane au 

murit într-un incendiu care a 

izbucnit în cursul nopţii de 

sâmbătă spre duminică într-un 

club din oraşul
95

 brazilian Santa 

Maria, anunţă surse din cadrul 

serviciilor de intervenţie, 

conform Mediafax. 

Conform ziarului Estado de 

S.Paulo, incendiul a izbucnit de 

la focuri de artificii, într-un club 

de noapte în care erau 

aproximativ 2.000 de persoane. 

Corpurile neînsufleţite a 159 de 

persoane au fost scoase din club, 

a declarat şeful serviciilor de 

intervenţie, maiorul Gerson da 

Rosa Ferreira, citat de Reuters. 

Ferreira a precizat că bilanţul 

victimelor va depăşi 200 de 

morţi. 

Secondo le prime ricostruzioni a 

causare il rogo fuochi artificiali 

lanciati all'interno del locale 

Secondo fonti locali all'origine 

del rogo uno spettacolo 

pirotecnico all'interno del locale: 

nel «night
96

», il «Kiss», c'erano 

circa 2 mila persone. Incerto il 

bilancio
97

 della tragedia: il più 

recente bollettino dei vigili del 

fuoco parla di almeno 232 morti. 

Se il numero fosse confermato si 

tratta della strage più sanguinosa 

della storia dentro un discoteca, 

peggiore di quella che 10 anni fa 

negli Usa, in Rhode Island, 

causò un centinaio di morti. 

Per la maggior parte sono 

giovani, rimasti intrappolati dal 

fumo e dalle fiamme che si sono 

levate nella sala da ballo mentre 

Selon un nouveau bilan de 

la police, 232 personnes sont 

mortes et plusieurs dizaines ont 

été blessées dans l'incendie d'une 

discothèque à Santa Maria, une 

ville du sud du Brésil, dans la 

nuit de samedi au dimanche 27 

janvier. Plus tôt dans la journée, 

les secours évoquaient un bilan 

d'au moins 245 morts. La plupart 

des victimes sont mortes 

asphyxiées. 

Selon des témoins, l'incendie a 

commencé vers 2 heures du 

matin dans la discothèque Kiss 

qui a une capacité de plus de 

mille places et sert souvent pour 

des fêtes d'étudiants, selon la 

presse. L'incendie a été contrôlé 

vers 7 heures locales. 

Le feu aurait commencé quand le 

                                                           
94

 Esta palavra aparece pintada de verde e cinza porque é transparente e porque mostra uma característica da 

língua romena. Esta observação metalinguística (duas ocorrências de uma mesma palavra) não era o foco desta 

atividade, mas surgiu durante a aplicação da atividade. 
95

 “oraşul” é uma palavra absolutamente opaca se olhada isoladamente, mas se pensarmos no segmento “orasul 

brazilian Santa Maria”, é possível construir uma possibilidade de sentido para esta palavra: cidade. Esta construção 

envolve a estratégia inferência lexical, que será trabalhada a partir destes textos e nas demais atividades do curso. 
96

 Com as palavras “night” e “brazilian” (texto em romeno), os estudantes teriam possibilidade de transferir 
conhecimentos da língua inglesa na compreensão dos textos em línguas românicas. 
97

 Quem não conseguiu compreender a palavra romena “bilanţul”,  poderia ter usado a palavra em italiano, 
“bilancio” para fazê-lo. 
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Un grup muzical a utilizat focuri 

de artificii în timpul unui 

spectacol, dar sistemul de izolare 

acustică a luat foc, iar mulţi 

oameni s-au asfixiat. 

una band suonava dal vivo. Nel 

locale c'era una sola uscita di 

sicurezza. «Le squadre di 

soccorso stanno cercando le 

vittime fra le macerie», ha detto 

il responsabile dei vigili del 

fuoco dello Stato del Rio Grande 

do Sul Guido Melo. Le vittime 

dell'incendio sono morte «per 

asfissia» o perché «calpestate» 

dalla folla che tentava di uscire 

dal locale una volta divampate le 

fiamme ha spiegato ai media 

locali il maggiore di polizia, 

Gerson da Rosa Ferreira. 

chanteur d'un groupe a fait une 

sorte de petit show 

pyrotechnique avec un feu de 

bengale. Des étincelles ont 

atteint la mousse 

d'isolement acoustique du 

plafond et les flammes se sont 

rapidement propagées à 

l'établissement, ont rapporté des 

témoins. La présidente Dilma 

Rousseff qui a vécu une grande 

partie de sa vie politique dans cet 

Etat a annoncé qu'elle se rendrait 

sur les lieux. 

Quadro 31 – Textos selecionados para o Doc 9 

  

 Em relação à aplicação desta atividade, o Doc 9 foi entregue aos estudantes depois de 

termos feito alguns “lembretes” sobre leitura em LE, pontos que havíamos abordado nas duas 

primeiras aulas: usar todo o conhecimento (de mundo, linguístico) que temos na hora de ler; a 

compreensão depende da antecipação (SMITH, 1999); fixar o olhar em uma palavra pode causar 

visão túnel (SMITH, 1999); o significado não está nas palavras
98

; “(...) conhecer uma palavra 

implica, entre outras coisas, conhecer algo sobre os eventos e coisas a que ela se refere (...)” 

(KLEIMAN, 2008:117). Depois dos “lembretes”, não houve mais interferências da pesquisadora-

educadora, ou seja, os participantes leram os textos e resolveram os exercícios sozinhos – o Doc 

9, portanto, foi uma atividade não-dirigida
99

. Contudo, os participantes podiam solicitar a ajuda 

da pesquisadora-educadora, o que aconteceu muitas vezes. A observação das dúvidas e 

dificuldades dos estudantes, no início do trabalho com as LE, foi essencial para a elaboração das 

atividades seguintes. 

 No primeiro exercício proposto, os estudantes deveriam escrever ao menos uma hipótese 

sobre o conteúdo do texto em romeno. Na maioria das respostas (13/14), os participantes usaram 

a palavra incêndio (“incendiu”, RO) na formulação das hipóteses; em 7 das 14 hipóteses os 

                                                           
98

 “O pressuposto da existência de um significado do texto que não é apenas combinatório e somatório dos itens 
discretos, mas que é construído pelo leitor apoiado em princípios de ações cooperativas mais gerais é, de fato, 
incompatível com um enfoque exclusivamente linguístico ao estudo da compreensão.” (KLEIMAN, 2008:131) 
99

 Atividade dirigida (acompanhamento do professor) e não-dirigida (aluno descobrindo). 
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estudantes mencionaram o local onde ocorreu o incêndio, Santa Maria. Em ambos os casos, os 

participantes aproveitaram os indícios linguísticos de nível lexical baseados na transparência das 

palavras. Apenas 2 dos 14 estudantes usaram indícios de nível gráfico para formular suas 

hipóteses: 

 

 “Ocorreu um incêndio em um club, onde morreram 2.000 pessoas” (T.R., 16) 

 “Que o incêndio em um clube musical pegou fogo e morreram 200 pessoas” (H. S.,17).  

  

 O estudante T.R. parece ignorar a informação do título (“200 de morti”) e optar pela 

informação do segundo parágrafo (“erau aproximativ 2.000 de persoane”) para escrever sua 

hipótese, mesmo o número 200 se repetindo no início do primeiro parágrafo (“Cel puţin 200 de 

morţi”) e no fim do segundo parágrafo (“va depasi 200 de morti”). 

 A formulação de uma hipótese também foi pedida para o texto em italiano. Neste caso, a 

maioria dos estudantes (10/14) usou a palavra incêndio (“incendio”, IT) nas respostas. Três 

deles, no entanto, usaram a palavra tragédia (“strage”, IT) em suas hipóteses: 

 

 “Se trata da tragédia que ocorreu na boate Kiss em Santa Maria” (I.M.,16) 

 “Se for confirmada as mortes será a tragédia mais sangrenta da história dentro de uma 

balada” (S.P.,16) 

 “O texto fala da tragédia da boate Kiss no Rio Grande do Sul” (F.B.,15).  

  

 Nenhum deles incorporou o indício gráfico do título (“almeno 232 morti”) em suas 

hipóteses. A observação dos indícios de nível gráfico, contudo, se mostrou de fundamental 

importância na resolução dos exercícios que pediam aos estudantes para encontrar palavras que 

estivessem no plural nos três textos (palavras que estivessem acompanhando os números). 

Grande parte das respostas mostrou o uso de tais indícios para encontrar as palavras no plural – 

foram consideradas as respostas que indicavam as palavras e apresentavam a justificativa. Abaixo 

as respostas referentes ao texto em romeno “Brazilia: Cel puţin 200 de morţi într-un incendiu 

izbucnit într-un club de noapte”: 
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 “morti = 200 mortos/ persoane = 200 pessoas” (T. R.,16) 

 “morti, pois está logo após o número 200. Persoane, pelo mesmo motivo” (C.M.,16) 

 “Persoane, porque são muitas pessoas [200 ou 2000]” (H.D., 17) 

 “Persoane, pois sempre se fala em 200 pessoas” (J.H.,16) 

 “Pesoane, devido à colocação da primeira linha, com o numeral 200; morti, no título, 

supõe-se que seja 200 mortos” (E.B.,17) 

 “Persoane, pois são 200 pessoas mortas; focuri – fogos de artifício são mais do que 1” 

(R.S.,16) 

 “Persoane porque vem acompanhado por um número” (B.G.,16) 

 “persoane,  pois no texto dá o entendimento de quantidade de pessoas/ 200 morti, 

quantidade também” (F.B.,15) 

 

 Abaixo as respostas referentes ao texto em italiano “Brasile, strage di ragazzi: almeno 232 

morti in un incendio”: 

 “232 morti afirma quantidade de mortos, então, no plural” (F.B., 15) 

 “Morti, por estar após o número 232” (C.M.,16) 

 “Persone, por indicar quantidade de pessoas [2 mila persone]” (R.M., 16) 

 “Persone, pois vem como 2 mil pessoas; almeno, pois se apresenta parecendo como ‘ao 

menos’” (J.H., 16) 

 “Morti e persone, pois os números e as palavras ao seu redor indicam o plural” (E.B., 17) 

 “Persone – pois havia cerca de 2000 pessoas; morti – pois foram 200 pessoas mortas” 

(R.S.,16) 

 “Morti, persone, percebe-se por causa das palavras e numerais que as antecedem e 

descendem [palavras anteriores e posteriores]” (I.M.,16) 

 

 Alguns estudantes apontaram corretamente as palavras no plural dando como justificativa 

“o contexto” (conhecimento do contexto, do que ocorreu): 

 “persone, morti – por causa do contexto” (S.P., 16) 

 “morti e persoane, devido ao contexto” (K.C., 15) 

 “vittime porque foram muitas pessoas que faleceram, chega a crer que é plural” (F.B.,15) 
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Outros estudantes se aproveitaram da estrutura da frase para deduzir as palavras no plural: 

 “persoane, pelo sentido da frase; focuri, porque são fogos de artifício” (R.M.,16) 

 “Centenas (centenaio) e mortes (morti) por causa da sua estruturação textual, que dá a 

impressão de que estejam no plural” (R.M.S.,16). 

 

 As respostas para este exercício referentes ao texto em francês “Brésil: incendie 

meurtrier dans une boîte de nuit” foram completamente diferentes, pois os participantes não se 

basearam em indícios de nível gráfico, mas em indícios de nível lexical que estimularam uma 

atividade metalinguística de nível local e tipo estruturante (“tentativa de racionalizar o emprego 

de certos itens gramaticais dando-lhes um valor preciso”). Observem: 

 

 “victimes e d’étudiants, por causa do contexto e da própria palavra” (K.C.,15) 

 “Personnes pelo ‘s’ no final da palavra/victimes pelo ‘s’ no final da palavra” (F.B.,15) 

 “locales, por causa do ‘s’ no final; flammes, pelo mesmo motivo” (C.M.,16) 

 “Personnes, por causa do -s; morts, por ser quase igual ao português” (R.M.,16)  

 “Mortes, pois é igual ao português; victimes, pois tem o -s no fim igual o português” 

(J.H.,16) 

 “Morts – mortes, associei pela letra -s; victimes – vítimas, também associei pela letra -s” 

(R.S.,16)  

 “Mortes e asfixia por causa do modo como estão colocados no texto, indicando 

quantidade. E por terminarem geralmente em ‘es’” (R.M.S.,16) 

 

 Diferentemente do romeno e do italiano, a regra geral do plural, em francês, guarda mais 

semelhanças com a mesma regra no português (acrescentar um “s” às palavras), e os estudantes 

notaram tal semelhança, usando os conhecimentos linguísticos em L1 para justificar a escolha das 

palavras no plural em francês, dando preferência às que terminassem com “s”. 

 Ainda em relação aos indícios de nível gráfico, para o texto em francês propusemos um 

exercício que problematizava o foco exclusivo neste tipo de indício, e a necessidade de observar 

outros indícios, além de realizar inferências lexicais, para construir o sentido do texto
100

: “Você 

                                                           
100

 Dependendo do objetivo da leitura (procurar índices, número de mortos, número de envolvidos numa 
manifestação etc.) a localização do indício de nível gráfico pode causar a falsa sensação de compreensão do texto. 
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consegue explicar por que aparecem dois números diferentes de mortos no primeiro parágrafo? 

Use elementos do texto para justificar a resposta”. Nenhum dos estudantes conseguiu explicar 

adequadamente a presença dos dois números, pois para isso precisavam buscar a resposta na 

microestrutura do texto, e não se apoiar somente no seu conhecimento prévio ou na identificação 

dos indícios gráficos – a localização de informações ou indícios pode causar a falsa sensação de 

compreensão do texto. Observem algumas das respostas: 

 

 “porque o primeiro balanço é feito pela polícia resultando em 232 e o segundo é feito pelo 

jornal ‘bilan de la police’”. (K.C.,15) 

 “porque o número não estava confirmado” (C.M.,16) 

 “porque no noticiário deu vários números de mortes” (H.D.,17) 

 “porque o primeiro número foi indicado pela polícia e o outro pelos jornais” (R.M.,16) 

 “Li e reli e não achei o contexto” (J.H.,16) 

 “A polícia confirma 232 mortes, mas o jornal e os seguranças dizem 245” (E.B., 17) 

 “Pois se tratam dos números dados pela polícia no dia da tragédia e a outra publicada 

pelos jornais pouco depois” (B.G.,16) 

 

 Apenas para o texto em italiano (último texto), propusemos um exercício de tradução, de 

uma única frase – “Nel locale c’era uma sola uscita di sicurezza” – seguido de um exercício 

metacognitivo – a avaliação do desempenho na tradução. Para a pesquisadora-educadora, as 

palavras “locale”, “era”, “sola” e “sicurezza” eram transparentes
101

, enquanto “uscita” era a 

palavra opaca, que demandava um trabalho de inferência lexical dos participantes a partir da 

identificação do sintagma nominal “uscita di sicurezza”. Para inferir o significado do substantivo 

“uscita”, eles poderiam recorrer ao verbo “uscire”, no mesmo texto (“che tentava di uscire dal 

locale”), ou ao sintagma nominal conhecido em L1 – “saída de emergência”. No Brasil, os 

                                                           
101

 A percepção das analogias lexicais é subjetiva, variável de um sujeito a outro por razões cognitivas 
(conhecimentos prévios, capacidade de ativar estratégias de antecipação, de controle) e socioafetivas (confiança 
em si, ansiedade, medo de errar). (DEGACHE, 2012) 
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jornais optaram pela construção “saída de emergência”
102

, e não saída de segurança, como 

grafado no periódico italiano (tradução “ao pé da letra”). 

 O Quadro 32 mostra as traduções dos participantes. 

 
Estudante Nel locale c’era una sola uscita di sicurezza 

T.R.,16 Nesse local como era uma sola escrita em escurro 

K.C.,15 No local Tinha apenas uma saída de segurança 

F.B..15 No local Havia uma única Saída de emergência 

C.M.,16 O local Estava  Escuro 

R.M.,16 Neste local Havia Apenas uma saída de emergência 

E.B.,17 No local  Havia apenas uma saída de emergência 

R.S.,16 No local Havia Apenas uma  Saída de emergência 

S.P.,16 No local Só tinha Uma Saída de emergência 

R.M.S.,16 No local Havia Uma única Saída de segurança 

I.M.,16 No local Havia Só uma Saída de emergência 

B.G.,16 O local Tinha Pouca Segurança 

Quadro 32 – Tradução dos participantes: exercício Doc 9 

 

 Como se observa no quadro, a maioria dos participantes traduziu a frase corretamente, 

aproveitando o sintagma nominal “saída de emergência”, o que indica que mais uma vez eles 

ativaram o conhecimento prévio. 

 Em relação à avaliação da experiência de tradução (atividade metacognitiva), a maioria 

dos alunos assinalou (foram dadas três opções) que conseguiu traduzir porque acompanhou o 

noticiário, dois deles assinalaram duas alternativas – acompanhamento do noticiário e palavras 

transparentes – e outros dois disseram não ter conseguido traduzir nem com ajuda dos 

conhecimentos de mundo e linguísticos. 

 Como mencionamos no início desta seção, aproveitamos esta atividade, que tinha textos 

em três línguas, para verificar a percepção dos participantes em relação à dificuldade de leitura 

das línguas alvo, uma vez que a proximidade linguística precisa ser percebida pelo sujeito – a 

distância e a percepção da distância são coisas diferentes (DABÈNE, 1996). 

 Basicamente solicitamos que os estudantes classificassem os textos em mais fácil e mais 

difícil – italiano em relação ao romeno e francês em relação a italiano e romeno – e justificassem 

                                                           
102

 “A boate tinha apenas um acesso, para entrada e saída, sem saídas de emergência.” 
(http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/tragedia-em-santa-maria-o-que-ja-se-sabe-e-
perguntas-responder.html) 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/tragedia-em-santa-maria-o-que-ja-se-sabe-e-perguntas-responder.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/tragedia-em-santa-maria-o-que-ja-se-sabe-e-perguntas-responder.html
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as respostas.  Das três línguas dadas, o francês pareceu mais difícil para o grupo e o italiano, a 

língua mais fácil, conforme podemos observar nos Quadros 33 e 34: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 33 – Percepção da proximidade linguística: italiano em relação ao romeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 34 – Percepção da proximidade linguística: francês em relação ao romeno e ao italiano 

  

 Dois fatores podem ter influenciado a percepção da proximidade linguística: a escolha do 

texto (tema e formato), que solicitava mais conhecimento prévio que propriamente linguístico, e a 

ordem de apresentação dos textos (romeno/ italiano/ francês), que fez com que o último texto, em 

francês, fosse considerado mais difícil que os demais.  

 Aproveitar o conhecimento prévio fez com que os participantes se envolvessem na 

atividade e criou uma situação inicial positiva de exposição às línguas estrangeiras. Mas ao 

apoiar-se demasiadamente neste conhecimento, principalmente no conhecimento de mundo, os 

“Mais fácil porque possui palavras mais parecidas, o que facilita o entendimento” (K.C.,15) 

“Mais fácil, por ter palavras mais parecidas com o português” (C.M.,16) 

“Mais fácil porque é quase em português” (H.D.,17) 

“Fácil, pois tem palavras parecidas com o português” (J.H.,16) 

“Mais fácil, pois as palavras são mais próximas das nossas, ajudando a encontrar sentido nas 

que não são” (E.B.,17) 

“Mais fácil, porque tem mais palavras transparentes” (S.P.,16) 

“Mais fácil, pois tem mais palavras parecidas com a língua portuguesa” (R.M.S.,16) 

“Mais fácil, pois tem palavras mais parecidas com minha língua materna” (G.O.,16) 

“Mais fácil. Porque existe um maior número de palavras transparentes” (B.G.,16) 

 

 

“Mais difícil porque as palavras são bem diferentes, mas meu conhecimento do assunto 

facilitou a compreensão do texto” (K.C.,15) 

“Mais fácil que o texto 8 [romeno] e mais difícil que o texto 9 [italiano]. Consegui entender 

mais o 9, as palavras são mais conhecidas” (F.B.,15) 

“Mais difícil, porque as palavras são muito complexas” (H.D.,17) 

“Mais difícil que o texto 9, porque as palavras não são tão próximas do português” (R.M.,16) 

“Mais difícil que o texto 8 e 9, pois as palavras são distantes do português” (R.S.,16) 

“Mais difícil, pois há poucas palavras transparentes” (R.M.S.,16) 

“Mais difícil pelo fato de ter menos palavras transparentes” (B.G.,16) 
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estudantes deixaram de observar a estrutura do texto, realizando uma leitura descendente (do 

sentido ao signo). Em relação à transferência interlinguística, pudemos observar que neste início 

os estudantes se comportaram mais como decifradores do que como observadores das línguas 

(BLANCHE-BENVENISTE e VALLI, 1997), ou seja, fizeram transposições simples de uma 

língua a outra, sem qualquer tipo de reflexão sobre o conjunto significante-significado. A 

formação em IC tende a alterar este quadro inicial para que a noção de transferência passe a 

contribuir com o desenvolvimento da competência de leitura plurilíngue. 

 

4.3.2. Inferência lexical: desenvolvimento sistemático 

 

 Na análise das produções referentes ao Doc 9, enfatizamos a percepção da palavra, isto 

porque a Intercompreensão explora a máxima utilização das transparências, sejam elas referentes 

ao vocabulário (radicais quase iguais) ou à sintaxe (ordem canônica da frase: SVO). Para 

Castagne (2001), não há nada de especial em utilizar ao máximo as zonas transparentes em uma 

abordagem onde se reúne quatro línguas da mesma família. “O que é mais original, é o 

desenvolvimento sistemático da prática de inferências.” Vamos mostrar nesta seção, com 

produções dos Docs 10, 11 e 15 e exemplos da gincana plurilíngue, os resultados que observamos 

ao longo do nosso trabalho com o objetivo de desenvolver a prática das inferências. 

 Na aplicação das atividades do Doc 10, buscamos dar ênfase em uma estratégia, para que 

fosse melhor trabalhada, mas igualmente buscamos trazer o que foi visto anteriormente para que, 

aos poucos, os aprendentes assimilassem as estratégias e pudessem usá-las de forma autônoma. 

Com isso, o Doc 10 buscou retomar o trabalho iniciado no Doc 9 sobre a percepção da palavra, 

da forma (nível lexical), e introduzir um trabalho sistemático, dirigido, para a prática das 

inferências lexicais. 

 Antes de entregar o Doc 10 com os textos e os exercícios, projetamos o primeiro 

parágrafo dos textos em francês e romeno, que guardavam maior semelhança entre si, a fim de 

lermos junto, participantes e pesquisadora-educadora. Foram grifadas as palavras que eles 

reconheceram – ao apresentarmos textos em LE, sempre pedíamos que eles destacassem o que 

reconheciam, uma forma de não dar ênfase às zonas de opacidade. O interessante nesta dinâmica 

é a complementariedade – sabe-se que a percepção das analogias é subjetiva, por isso um percebe 

uma palavra, outro, outra e, assim, todos acabam “enxergando” as transparências. Mais uma vez a 
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dinâmica buscava trabalhar com uma exposição positiva aos textos. No Quadro 35, podemos 

observar o que foi reconhecido pelos participantes. 

 

Le Brésil est le pays le plus vaste et le plus 

peuplé d'Amérique latine. Avec une superficie de 

8 514 876 km2 et une population d'environ 194 

millions d'habitants en 2012, c'est aussi le 

cinquième pays du monde par la superficie et par 

le nombre d'habitants. En 2011, le Brésil est la 

sixième puissance économique mondiale (devant 

le Royaume-Uni) avec un PIB de 2 517 milliards 

de $. Il couvre la moitié du territoire de 

l'Amérique du Sud, partageant des frontières 

avec tous les pays du sous-continent à l'exception 

du Chili et de l'Équateur. 

Brazilia (portugheză Brasil), oficial Republica 

Federativă a Braziliei (República Federativa do 

Brasil), este o republică federativă formată din 27 

de unități federative — Districtul Federal și 26 de 

state. Țara este împărțită administrativ în 5.564 de 

municipii. În 2008 avea o populație de 189.612.814 

de locuitori și o suprafață de 8.511.965 km², 

ocupând 47% din teritoriul continentului sud-

american. Comparată cu celelalte țări ale lumii, 

Brazilia ocupă locul al cincilea după numărul 

populației și aceeași poziție după suprafață. 

Quadro 35 – Zonas de transparência: textos do Doc 10 

 

 Nesta abordagem inicial, foram dadas explicações sobre o texto em francês, como o 

emprego do sufixo ème (formação dos números ordinais), que apareceu duas vezes no trecho, a 

diferença entre millions e milliards e a tradução das palavras aussi e devant, bem como sobre o 

romeno, principalmente em relação à diferença de grafia de Brazilia e Braziliei (a preposição 

“de”, que está indicando procedência, está junto do substantivo Brazilia), ambas com a mesma 

tradução, Brasil. No Doc 10, diferentemento do Doc 9, a pesquisadora-educadora trabalhou junto 

com os participantes, explicando alguns pontos, estimulando o uso do conhecimento prévio e 

orientando a leitura com o objetivo de levar os estudantes a compreenderem o sentido global dos 

textos, ou seja, a atividade foi dirigida
103

. Segundo Castagne (2001), o educador deve 

“desenvolver práticas que ajudem os sujeitos a resolver ou contornar o que eles consideram, 

inicialmente, problemas ou obstáculos, e em seguida lhes convencer da utilidades destas 

práticas.” 

 Os textos selecionados para esta atividade são descritivos, têm um tema comum – o Brasil 

– e possuem, em média, 200 palavras (Apêndice D, p.182). Nesta atividade apresentamos 

inicialmente o texto em francês, na sequência o texto em romeno e, por último, o texto em 

                                                           
103

 Vamos classificar as dinâmicas em sala de aula como atividade dirigida (com acompanhamento, controle do 

professor) e não-dirigida (aprendente descobrindo na interface com os textos). 
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italiano. A apresentação de textos e exercícios também se diferenciou: os textos foram 

apresentados primeiro, em sequência, e depois os exercícios, que buscavam estabelecer relações 

entre os textos, usando a compreensão global de maneira comparativa e complementar. 

 

“Identifique de que assunto tratam os textos 11, 12 e 13.” 

“Em relação aos textos 11 e 12, quem é o destinatário projetado pelo(s) autor(es) 

dos textos? 

“Identifique quais informações os textos 11 e 13 trazem das cidades de São Paulo 

e Rio de Janeiro.” 

“Relacione as informações das duas colunas. As informações devem ser 

equivalentes.” 

  Quadro 36 – Enunciados dos exercícios do Doc 10 

 

 Ao relacionar as informações equivalentes (último enunciado do Quadro 36), 7 entre 14 

participantes presentes o fizeram corretamente. Os demais tiveram dificuldade principalmente ao 

selecionar as informações equivalentes a: “În 2008 avea o populație de 189.612.814 de locuitori 

și o suprafață de 8.511.965 km², ocupând 47% din teritoriul continentului sud-american” e  “Le 

Brésil est le pays le plus vaste et le plus peuplé d'Amérique latine”. Ler estas frases no conjunto 

do texto é uma situação, mas quando as destacamos do bloco principal, estamos forçando os 

estudantes a realmente ler a citação – para chegar à compreensão geral do texto, o estudante pode 

até ter “pulado” esta frase, mas nesta atividade isto não era possível. Além desta dificuldade, 

relativa ao recorte, as duas frases em romeno mencionavam a população e a superfície do Brasil 

(Quadro 37), ou seja, apenas identificando as palavras transparentes nas frases os estudantes não 

conseguiriam relacioná-las. Essa problematização, ou seja, mostrar o potencial e os obstáculos de 

uso de uma estratégia, a fim de não usá-la indiscriminadamente, foi recorrente no curso. 

 

“În 2008 avea o populație de 189.612.814 de 

locuitori și o suprafață de 8.511.965 km², ocupând 

47% din teritoriul continentului sud-american” 

“Avec une superficie de 8 514 876 km
2
 et une 

population d'environ 194 millions d'habitants en 

2012, c'est aussi le cinquième pays du monde par la 

superficie et par le nombre d'habitants(...)” 

“Le Brésil est le pays le plus vaste et le plus 

peuplé d'Amérique latine” 

“(...) Brazilia ocupă locul al cincilea după numărul 

populației și aceeași poziție după suprafață” 

Quadro 37 – Informações equivalentes Doc 10 
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 O desempenho dos participantes nos exercícios que demandavam uma compreensão 

global – qual o assunto e o destinatário dos textos – foi mais positivo. Ao responderem sobre o 

assunto dos textos, alguns participantes chegaram a enfatizar detalhes: 

 

 “Os textos 11, 12 e 13 referem-se ao Brasil, eles apresentam informações como 

superfície, população, língua e também sua história, como a colonização portuguesa, 

citada nos textos 11 e 12. Pontos turísticos e principais cidades também são citados.” 

(B.G.,16) 

 “O assunto tratado nos três textos foi o Brasil, sendo que cada um falou de um ponto 

específico.” (K.C.,15) 

 “[texto]11 fala sobre o Brasil (superfície, unidade federativa, fronteiras, população); 

[texto]12 fala sobre o Brasil (colonização, território, religião, língua falada); [texto]13 fala 

sobre o Brasil (língua, moeda, fuso horário, capitalismo)” (T.R.,16) 

 “Sobre o Brasil, seu território, população, com quem ele faz fronteira, língua nacional, 

governo, cultura e obras realizadas no país.” (G.O.,16) 

  

 Ao enfatizarem detalhes dos textos, notamos em T.R.,16 e G.O.,16 o uso inconsciente e 

automático do pareamento de elementos cognatos (transparência): ao traduzirem “La capitale” 

(IT) por “capitalismo” e ao se referirem a “obras realizadas no país”, sendo que o texto em 

italiano fazia referência à construção apenas de Brasília e os outros textos não se referiam a 

obras. 

 Como mostrado anteriormente, o trabalho de inferência foi precedido por exercícios de 

natureza semântica, ou seja, a atividade foi elaborada para que o trabalho de compreensão dos 

textos (formular hipóteses, identificar o tema, o propósito dos textos, destacar e relacionar 

informações) ajudasse na inferência lexical. Além disso, acreditamos que se solicitássemos já no 

início o exercício de inferência, que foi o último desta atividade, correríamos o risco de os 

aprendentes sequer lerem os textos. 

 Já no primeiro exercício, em que os estudantes precisavam grifar as palavras próximas ao 

português ou a outra língua conhecida, observamos algumas tentativas de inferência, 

principalmente em relação ao significado da palavra “puissance” (FR) na frase: “En 2011, le 

Brésil est la sixième puissance économique mondiale (...)”. Exceto por “sixième” e “puissance”, 
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as outras palavras desta frase foram reconhecidas facilmente. Para inferir o significado das duas 

palavras, o estudante poderia recorrer aos próprios conhecimentos sobre o Brasil (conhecimento 

prévio). Três alunos escreveram em suas atividades que o significado de “puissance” era 

“posição”; a outra alternativa de significado que apareceu nas atividades foi “poder”. 

 Um dos participantes inferiu o significado de “moitié” (FR) como se fosse “maior parte” 

– inferência compreensível se observarmos o restante da frase e considerarmos que o participante 

usou seus conhecimentos prévios como apoio (o Brasil é o maior país da América do Sul): “Il 

couvre la moitié du territoire de l’Amérique du Sud”. O mesmo estudante usou novamente o 

conhecimento prévio ao traduzir “colonie prospère” por “colonizado pelos portugueses”. 

 Em relação à percepção das palavras transparentes, observamos que influenciados pelo 

enunciado, alguns participantes notaram a semelhança de palavras do texto francês com o inglês, 

entre elas “plus”, “place” e “humains”. Em várias anotações dos participantes pudemos 

observar o uso inconsciente e automático do pareamento de elementos cognatos (transparência). 

Sendo assim, um dos estudantes traduziu “sous-continent”(FR) como “continentes do sul”; outro 

traduziu “chacune” (FR) como “chance”, “couverte” (FR) como “corte”, “plusieurs” (FR) como 

“possível” e “communauté” (FR) como “comunicação”. O exercício não pedia que eles 

traduzissem as palavras, mas alguns deles anotaram estas traduções ao longo do texto. Esta é uma 

prática comum no ensino regular, e mostra a crença dos estudantes de LE de que o conhecimento 

das palavras, do vocabulário, está relacionado à capacidade de compreensão (KLEIMAN, 2008). 

 Ao selecionar as palavras cujo significado deveria ser inferido, buscamos aquelas que 

pertencessem a um sintagma em que houvesse palavras transparentes ou aquelas que se 

relacionassem a indícios de nível gráfico (nível abordado no Doc 9), pois julgamos que os 

estudantes poderiam inferi-las nesta fase inicial do curso. Segundo Castagne (2001), o sujeito 

pode se aproveitar de associações lexicais estereotipadas que podem ser decifradas ao se 

reconhecer um dos termos (inferência semântica) ou pode considerar a regência verbal ou a 

arquitetura sintático-semântica da construção (inferência sintático-semântica). 

 Para realizar o exercício, os estudantes foram orientados no sentido de procurar os 

indícios que poderiam ajudá-los (destacados em cinza) a inferir o significado das palavras 

listadas. A seguir, relacionamos as palavras selecionadas e as frases em que estão inseridas nos 

textos, destacando nas frases os indícios que julgamos que serviriam de ponto de apoio. 
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Em romeno:  

 suprafață (În 2008 avea o populație de 189.612.814 de locuitori și o suprafață de 

8.511.965 km²) 

 limba (Brazilia este unica țară americană în care limba oficială este portugheza) 

 și (republică federativă formată din 27 de unități federative — Districtul Federal și 26 de 

state; De asemenea, aproximativ 15-20% din biodiversitatea mondială se concentrează 

aici, exemple ale acestei bogății fiind Pădurea Amazoniană, Pantanal și Cerrado.) 

Em francês: 

 majorité (Le Brésil possède des caracteristiques communes avec la plupart des autres 

pays d’Amérique du Sud: c’est un pays en majorité catholique; Le portugais dispute la 

place de première langue d'Amérique du Sud avec l'espagnol et de l'hémisphère sud avec 

l'indonésien (environ 200 millions de locuteurs pour chacune des langues), la majorité de 

la démographie indonésienne se trouvant elle aussi dans l'hémisphère sud. ) 

 puissance (En 2011, le Brésil est la sixième puissance économique mondiale ; Le Brésil 

fait partie des grandes puissances émergentes aux côtés de la Chine, de l’Inde et de la 

Russie.) 

 et (la densité humaine moyenne est assez faible et la population est fortement urbanisée 

(à 84 %); Le Brésil est le pays le plus vaste et le plus peuplé d'Amérique latine;)  

Em italiano: 

 poteri (il complesso formato dalla piazza dei Tre Poteri, con il Palácio do Plánalto 

Congresso-Camara dos Deputados e SenadoFederal- Supremo Tribunal Federa) 

 migliori (con il contributo dei migliori architetti dell’epoca, tra cui Oscar Niemeyer) 

 piazza (il complesso formato dalla piazza dei Tre Poteri, con il Palácio do Plánalto 

Congresso-Camara dos Deputados e SenadoFederal- Supremo Tribunal Federa) 

 

 Nesta atividade selecionamos um falso cognato, “și” (RO), a fim de fomentar as 

discussões sobre os “limites” das transparências. Apenas um dos 14 estudantes presentes inferiu o 

significado de “și” como sendo “se”. Houve outros significados atribuídos à conjunção “și”: 

“com” (3) e “é/são” (4) – preposição e verbo são elementos que conectam segmentos da frase, 

assim como a conjunção, o que nos faz pensar que neste caso os estudantes compreenderam a 

função da palavra “și”, apesar de não inferirem corretamente seu significado. 

  As respostas mostraram que “majorité” (FR) também foi notado como falso cognato, 

uma vez que 5 dos 14 estudantes responderam que o significado dessa palavra era “majoritário”, 

e não “maioria”. Neste caso, há o reconhecimento da forma, que desencadeia uma representação 



120 
 

 

semântica da palavra, mas os estudantes não consideraram as interconexões com outras palavras, 

não selecionaram seu sentido no contexto.  

 Isto nos mostrou a importância de se justificar a inferência, pois ao justificar o aprendente 

tende a refletir, repensar e buscar apoio do texto. Tendo isso como base, no Doc 11 (Apêndice D, 

p.186) decidimos propor exercícios de natureza metacognitiva nos quais os estudantes deveriam 

apontar os indícios que os levaram a inferir o significado da palavra “oglindă” (RO): “Em qual 

mensagem você se ‘apoiou’ para encontrar o significado de oglindă?”, “Por que esta mensagem 

te ajudou a identificar o significado de oglindă?”). Buscamos mostrar aos aprendentes a 

possibilidade de se extrair o significado de uma palavra “opaca”, como oglindă (RO), observando 

elementos de construção do texto. 

 Para o Doc 11, usamos um fórum do Galanet. Sob o nosso ponto de vista, as mensagens 

abaixo, que destacamos entre as demais, têm indícios lexicais (em destaque) que levariam os 

participantes a inferir o significado de “oglindă” (RO), principalmente quando os participantes 

discutem entre si traduções para o nome da sessão e, principalmente, para a palavra “oglindă”. 

 

Participante 1 (18/04/13 16:19)  
 

En realidad "roman", "romance", etc. califica a "mundo", no a "espejo". En rumano, mundo ¿es 
femenino o masculino? Una versión toda  
- en castellano sería: El espejo del mundo románico. 
- en portugués sería: O espello do mundo romance. 
- en francés sería: Le miroir du monde roman. 
 
Corríjanme si me equivoco. En las otras lenguas no me atrevo, no sé. y ahora que lo pienso 
también me parece mejor cambiar el definido de espejo por un indefinido: UN espejo. 
Ya está, ya me enganché, me encanta este juego :-)) ¿a ustedes no? 

 

Participante 1 (18/04/13 12:50)  
 

Cierto Rodrigo, falta el italiano; ¿qué proponés?  
Cris-tina (¿así se escribe tu nombre? ¿con guión en el medio?): la idea es integrar todas las lenguas 
de la sesión. Tal vez para representar al rumano podríamos dejar otra palabra, por 
ejemplo "roman", que es más transparente que oglindă. Y poner "el espejo" en italiano 
por ejemplo. Algo así como: "El specchio do monde roman". ¿Qué les parece? 
Podemos cambiar el nombre en cualquier momento, todo bien.  

 

Participante 1 (14/04/13 18:20)  
 

Me gusta la idea de Andrés. Si tomamos "O espello do mundo romance", ¿cómo podríamos 
armarlo? ¿algo como "Oglindă del mundo romance"? 

 

  

 A maioria dos participantes aproveitou-se tanto dos indícios lexicais (traduções para 

“oglindă” em outras línguas) quanto da língua (a maioria usou as mensagens em espanhol para 
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justificar a resposta do significado de “oglindă”) para responder às questões “Em qual mensagem 

você se ‘apoiou’ para encontrar o significado de oglindă?” e “Por que esta mensagem te ajudou a 

identificar o significado de oglindă?”: 

 

 “Espelho. Pois a autora da mensagem [Participante 1 14/04/13 18:20] pegou a 

frase original e passou as palavras para diversos idiomas para ressaltar as 

diversidades de cada país.” (E.B., 17) 

 “Espelho. Porque ela [Participante 1 18/04/13 16:19] traduziu oglindă em outras 

línguas.” (F.B., 15) 

 “Espelho. Porque foi esta participante [Participante 1 12/04/13 00:00] que sugeriu 

o nome da sessão.” (R.M., 16) 

 “Espelho. Pela troca de ‘espello’ por ‘oglindă’.” [Participante 1] 14/04/13 18:20] 

(R.S., 16) 

  

 Um dos participantes não inferiu corretamente o significado de “oglindă” (RO), pois em 

vez de buscar indícios nas mensagens em espanhol, os buscou em uma mensagem em romeno. 

Sua resposta é a sua “tradução” para “genul feminin în română, poate şi în alte limbi”, na 

mensagem da Participante 2 (18/04/13 15:38): “Oglindă é um genêro feminino para a palavra 

poeta, romance ou língua” (B.G., 16). 

 Além da língua, a mensagem escolhida pelo participante fazia parte de uma discussão de 

teor metalinguístico sobre o gênero das palavras e o uso do pronome definido ou indefinido, um 

fator complicador, pois se trata da estrutura da língua, da organização, e o grupo não estava neste 

nível. 

 Como frisamos anteriormente, desenvolver a prática da inferência não é fácil, e vínhamos 

sentindo a dificuldade do grupo sempre que era necessário realizar inferências na leitura. Por 

isso, antes de aplicar o Doc 15, que exigiria, em certa medida, o uso metacognitivo da inferência 

e trataria de um tema do qual os aprendentes provavelmente não tivessem conhecimento prévio, 

foi realizado um exercício de introdução à atividade, como havia sido feito no Doc 10. 

 O exercício consistia na “exploração máxima” (KLEIMAN, 2008) de alguns aspectos do 

texto e do cotexto – título, subtítulo, legenda e imagem, estimulando a formulação de hipóteses, 

a observação da forma e da relação entre as palavras e, principalmente, o uso de indícios (pistas 



122 
 

 

inferenciais). “Quanto mais ricas as expectativas do aluno, maior a possibilidade de um item 

lexical ser reconhecido como lexicalmente coeso ao tema.” (KLEIMAN, 2008:128).   

 Montamos uma apresentação com alguns slides para trabalhar com estes aspectos do 

texto, e novamente exploramos a questão da complementariedade, do trabalho em conjunto. A 

partir de comentários orais, os aprendentes foram, junto com a pesquisadora-educadora, 

chegando ao sentido do título, das legendas, das palavras, eles se ajudavam e chegavam ao 

sentido. 

 

Slide 1: título (Fonte: http://ilvolocolombia.wordpress.com/) 

 

 

 

 

 

 

Slide 2: Subtítulo 

 

 

 

 

 

Slide 3: Imagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TÍTULO: Voces de alto vuelo 

Vamos formular uma hipótese para o significado deste título? 

Você sabem em que língua está escrito? 

O que será que ele anuncia? Que assunto? 

 

SUBTÍTULO: 

 Un trío italiano determinante para la divulgación de la ópera 

pop en América   y Europa.  

 

 

http://ilvolocolombia.wordpress.com/
http://ilvolocolombia.wordpress.com/2012/04/04/voces-de-alto-vuelo/
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Slide 4: legenda 

 

 

 

Slide 5: texto (trecho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A leitura por etapas, proposta por esta atividade introdutória, é uma outra prática que, 

segundo Castagne (2001), favorece a inferência, e o papel do professor é convencer os estudantes 

que eles podem chegar ao sentido do texto não a partir de uma primeira leitura do texto, mas lendo 

algumas passagens. 

 Durante a aplicação do Doc 15, percebemos que os estudantes passaram a refletir mais ao 

atribuir algum significado às palavras dos exercícios. Por exemplo, no texto “Voces de alto vuelo” 

aparece a palavra “competencia” (ES) – “La competencia no se les permitió y cada uno debió 

arreglárselas com su voz (...)” – que é semelhante, na forma, à palavra competência (PT). O 

significado da palavra neste contexto não é parecido. Em duplas, os estudantes puderam discutir 

seu significado chegando ao sentido correto: competição (PT). 

 As dificuldades que presenciamos no trabalho de desenvolvimento da prática de 

inferências lexicais mostram que, provavelmente, durante a escolarização, esta prática foi bem 

pouco explorada, nada surpreendente, já que o grupo foi submetido ao ensino tradicional de LE, 

com foco no aspecto gramatical, portanto nas regras e na correção, sem espaço para induções ou 

aproximações de sentido, e sob a crença de que conhecer a tradução de todas as palavras leva à 

compreensão do texto. Contudo, a ênfase no aspecto gramatical, tanto em L1 quanto em LE, fez 

com que este grupo não tivesse tantas dificuldades ao empregar a atividade metalinguística. 

LEGENDA: Los integrantes del grupo Il Volo en una de sus últimas 

presentaciones. 

 

Vamos ler este trecho procurando levantar hipóteses sobre o sentido das 

palavras grifadas.  

 Quelques mois après l’émission, le trio s’envolait pour les Etats-Unis 

réenregistrer la chanson « we are the world » en faveur des sinistrés du 

tremblement de terre en Haïti, aux côtés des plus grandes stars planétaires : 

Bono, Céline Dion, Akon, Bono, Lady Gaga, Carlos Santana, Barbara Streisand, 

Enrique Iglesias, Usher, Toni Braxton, Wyclef Jean, Jason Mraz, Natalie Cole, 

Brian Wilson et Jennifer Hudson, Snoop Dogg…  
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 O que gostaríamos de enfatizar no percurso de desenvolvimento da prática da inferência 

com este grupo de estudantes, é a validade do trabalho coletivo de inferência, pois aprender com o 

Outro está no cerne da Intercompreensão. Por isso finalizamos o ciclo de desenvolvimento 

sistemático da inferência com outro trabalho coletivo, a Gincana Plurilíngue.  

 

4.3.3. Atividade metalinguística 

 

 Outro bloco de produções a ser analisado é o referente ao Doc 13 (Apêndice D, p.189), 

que foi aplicado na sequência de duas atividades que trabalharam a estratégia inferência lexical – 

Doc 10 e Doc 11. Diferentemente das anteriores, baseadas na transferência e na inferência 

lexical, esta atividade foi elaborada visando a atividade metalinguística. Para isso, exploramos 

outras bases de transferência além da lexical, a saber: morfossintática e modo, forma e função dos 

verbos (MEISSNER et al., 2004). Nosso objetivo era levar os participantes a perceber, além de 

indícios gráficos e lexicais, indícios de nível sintático. Isto porque, segundo Degache (2012:19), 

“é o nível gramatical que permite uma atividade metalinguística generalizante”. 

 Assim como Dabène e Degache (1998:376), vamos chamar de metalinguística qualquer 

manifestação do aprendente – escrita ou oral, mais ou menos elaborada – cujo objeto é um fato de 

língua. Ao trabalhar cruzando e comparando várias línguas em um movimento de vaivém entre a 

L1 e as línguas-alvo, “a IC força a objetivação das relações entre as línguas” (ESCUDÉ e JANIN, 

2010:56) 

 Degache (2012:17) classifica a atividade metalinguística de explícita enquanto a 

percepção das analogias lexicais – transferência interlinguística – seria implícita, 

subconsciente
104

), deliberada, consciente, ativando o raciocínio. Assim, proporcionar exercícios 

que desenvolvam a atividade metalinguística dos sujeitos, sua reflexão consciente dos fatos de 

língua, pode ter reflexos positivos nos processos subconscientes dos sujeitos, tornando-os menos 

automatizados, capazes de contribuir para a auto-regulação da compreensão.  

 O Quadro 38 mostra como planejamos o trabalho visando a atividade metalinguística, e 

correlaciona os objetivos do Doc 13 com o enunciado dos exercícios propostos. Neste Doc, 

optamos por exercícios de natureza metalinguística, isto é, “que exigem abertamente do sujeito 

                                                           
104

 Kleiman (2008:118) usa os termos inconsciente e automática para classificar o reconhecimento global das 
palavras e o pareamento de elementos cognatos entre duas línguas (transferência inter e intralinguística). 
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considerações sobre a língua: identificação da natureza e/ou função de uma unidade, identificação 

de tempos verbais, busca de unidades de uma categoria gramatical” (DABÈNE e DEGACHE, 

1998:376). Além disso, trabalhamos com exercícios diferentes para cada texto – no Doc 9, por 

exemplo, os exercícios se repetiam para os três textos – a fim de diversificar o trabalho dos 

aprendentes com os textos propostos. 

 

 Objetivos da aula Objetivos da atividade Enunciados 

 

Abordar o uso de 

expressões de tempo e 

as características dos 

tempos verbais 

 

Enfatizar  importância 

das estruturas na 

compreensão do texto 

 

Compreender o sentido 

global de textos em LE 

 

“Observe cada imagem abaixo. Cada uma delas 

ilustra um texto desta aula. Você consegueria, a 

partir destas imagens, antecipar o assunto de cada 

texto? Anote suas previsões ao lado de cada 

imagem.” 

 

“Agora, olhe as imagens novamente. Elas poderiam 

formar um conjunto? Por quê, sobre o quê?” 

 

“Leia os textos e, depois  de realizar as atividades 

propostas, volte a esta página e numere as imagens 

segundo o texto correspondente.” 

 

 

Identificar informações 

pontuais nos textos 

 

“De acordo com o texto 17, como foi escolhido o 

mascote da Copa do Brasil?” 

 

“Leia o texto complementar e identifique se houve 

diferença na maneira de escolher o emblema oficial 

(emblème officiel) da Copa do Mundo 2014 e o seu 

mascote. Explique sua resposta.” 

 

 

Comparar informações 

dos textos 

 

“Le fasi finali, le qualificazione  e le città sedi di 

gare estão no plural ou no singular? Como você 

chegou na resposta? Que pistas usou?” 

 

“Pelo que pode perceber na leitura dos textos, a 

terminação -anno, em italiano, é equivalente a qual 

terminação em português? E em francês?” 

 

 

Reconhecer estruturas 

relativas à passagem de 

tempo e ao plural 

“A Copa do mundo/Copa mundial/Coppa del 

Mondo/Coupe du monde vai acontecer no Brasil, em 

2014.  Qual tempo verbal podemos usar para 

escrever sobre algo que ainda vai acontecer?” 

 

“Leia os textos 15 e 16 e veja se sua resposta acima 

se confirma. Para isso, sublinhe as palavras que você 

acredita que sejam verbos, nos dois textos.”   
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“Releia os textos e selecione palavras ou frases que 

se referem à passagem do tempo.” 

 

“As frases dos grupos abaixo estão escritas em que 

tempo verbal?” 

 

“Faça uma segunda leitura do texto 17, identifique e 

circule os verbos que aparecem no passado. O que 

notou sobre a formação ou formações do passado no 

espanhol?” 

Quadro 38 - Planejamento da sétima aula do curso “Leitura Plurilíngue” 

 Os quatro textos propostos nesta atividade tratavam da Copa do Mundo 2014. Para 

preparar os participantes à leitura, optamos por iniciar o trabalho apenas com as imagens 

extraídas dos textos (Quadro 39). Com esta abordagem, os aprendentes poderiam mobilizar as 

estratégias de antecipação/previsão (a imagem sugere o conteúdo do texto) e conhecimento de 

mundo (campanha para trazer a Copa para o Brasil, símbolos da Copa, andamento das obras dos 

estádios, Ronaldo etc). O engajamento do conhecimento prévio do leitor, para Kleiman (2009) é 

essencial para a compreensão. 

 

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 

 

 

 
 

Quadro 39 – Imagens referentes aos textos do Doc 13 

 

 Os participantes tinham três tarefas com as imagens: 1. Observar e anotar suas previsões; 

2. Verificar a possível relação entre as imagens; e 3. Correlacionar as imagens aos seus 

respectivos textos. A primeira e a segunda foram feitas oralmente (foi a primeira vez que 

trabalhamos o potencial da imagem), de modo dirigido pela pesquisadora-educadora, e a terceira 

tarefa eles não fizeram, pois não houve tempo. Aliás, foi por conta desta aula que passamos a 

diminuir o volume de textos nas atividades seguintes. 
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 Ao propor estes exercícios, pretendíamos que os participantes, além de identificar a 

relação temática entre as imagens, fizessem previsões (SMITH, 2001), a partir das imagens, ou 

seja, imaginassem quais aspectos da Copa seriam tratados nos textos. Mas, na maioria das vezes, 

eles se limitaram a descrever as imagens. Como esta abordagem foi feita oralmente, vamos 

apresentar aqui as respostas do grupo em geral. 

 Para a imagem 1, eles mencionaram “logotipo da Copa, Copa do mundo, Copa no Brasil, 

taça”. O texto correspondente a esta imagem, “Coppa del Mondo FIFA 2014: Brasile”, não 

tratava do emblema da Copa em si, mas de aspectos da organização da Copa, portanto “Copa do 

mundo e Copa no Brasil”, segundo nossa interpretação, apesar de vagas, foram previsões 

adequadas. 

 Para a imagem 2, eles disseram “mascote da copa do mundo, animal, o que ele representa 

(ecologia/fauna brasileira), Fuleco”. Estas foram as previsões que mais se aproximaram do 

conteúdo do texto “Ya hay nombre ganador: Fuleco”.  

 Já para a imagem 3, eles falaram “bola da Copa, nome da bola (Cafuza), presidente da 

Fifa”. O texto correspondente à imagem 3, “Blatter confiant”, sequer menciona a bola da Copa, a 

Cafuza, está focado na figura de Blatter, em sua confiança na organização da Copa do mundo, 

mesmo com o cronograma de obras atrasado um ano antes do mundial. A figura do presidente da 

FIFA na imagem poderia ter suscitado outras previsões, tais como apresentação da bola oficial da 

Copa, entrevista, declaração do presidente da FIFA, mas os participantes mantiveram o foco na 

bola que ele segurava. 

 Para estimular a atividade metalinguística, elegemos dois itens gramaticais: verbo e 

número do substantivo (plural/singular). No primeiro exercício deste tipo, os participantes 

precisavam determinar qual tempo verbal era usado para escrever sobre algo que ainda ia 

acontecer, ou seja, solicitava um conhecimento prévio linguístico em L1. Todos os participantes 

responderam a questão corretamente: “futuro”. Então, com as previsões baseadas nas imagens e 

chamada a atenção para o tempo verbal predominante, apresentamos aos participantes os dois 

primeiros textos. Os textos “Blatter confiant” e “Coppa del Mondo FIFA 2014:Brasile” foram 

selecionados segundo seu potencial de transferência lexical (transparência dos verbos e sua 

repetição – marcas em verde no Quadro 40, p.128) e funcional (estrutura das frases – ordem 

direta, conjugação – sublinhado no Quadro 40). 
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 A primeira orientação de trabalho com os textos foi para sublinharem as palavras que 

acreditavam ser verbos nos dois textos. Os participantes deveriam observar a analogia lexical 

(indícios de nível lexical) e a estrutura das frases (indícios de nível sintático) – identificando os 

sujeitos, por exemplo, era possível deduzir quais eram os verbos – nós já havíamos explicado 

sobre a estrutura S.V.O (sujeito, verbo, objeto) e eles mesmos têm conhecimento prévio sobre a 

função dos verbos nas frases em L1. Eles realizaram este exercício sem o auxílio do professor e, 

de maneira geral, identificaram a maior parte dos verbos. No exercício que pediu aos estudantes 

para determinar o tempo verbal de três grupos de frases selecionadas nos textos, os estudantes 

também se saíram bem, indicando que este grupo apresenta uma atividade metalinguística local 

estruturante, relativa à racionalização do emprego de certos itens gramaticais – neste caso, os 

verbos. 

Quadro 40 – Textos em francês e italiano do Doc 13 (aula 7) 

 

Blatter confiant 

 

   Le président de la FIFA Sepp 

Blatter s’est dit mardi convaincu 

que le Brésil serait prêt à temps 

pour l’organisation de la Coupe du 

monde 2014. «Quand il reste un an 

ou moins, la question est toujours 

de savoir s’ils seront prêts. Oui, ils 

seront prêts ! Parce que c’est la 

Coupe du monde et que personne 

ne veut (être en retard) pour la 

Coupe du monde. Ce n’est pas la 

première fois que nous organisons 

la Coupe du monde et nous avons 

encore plus d’un an devant nous. Je 

peux vous dire qu’avec la 

puissance du Brésil – et je ne parle 

pas uniquement de sa puissance 

économique – mais aussi avec la 

volonté affichée non seulement par 

le ministre des Sports mais aussi 

par la présidente elle-même, le 

Brésil sera prêt et nous aurons une 

Coupe du monde formidable.» 
http ://www.lefigaro.fr/flash-
sport/2013/03/19/97003-
20130319FILSPO00582-blatter-
confiant-pour-le-bresil.php 

Coppa del mondo FIFA 2014:Brasile 

 

   Le fasi finali della Coppa del Mondo FIFA 2014 si disputeranno 

in Brasile, paese che aveva ospitato il torneo già nel 1950.  

   Il Brasile ospiterà la 20esima edizione delle fasi finali della 

Coppa del Mondo FIFA nell’estate 2014. Le squadre partecipanti 

saranno 32, di cui 13 europee. 

   Le qualificazioni si concluderanno al termine del 2013 e saranno 

seguite dal sorteggio. Oltre alle 13 nazionali dell'area UEFA, le 

rimanenti confederazioni avranno diritto al seguente numero di 

posti: Confederazione asiatica (AFC) 4.5, Confederazione africana 

(CAF) 5.0, Confederazione America del Nord, America Centrale e 

Caraibi (CONCACAF) 3.5, Confederazione America del Sud 

(CONMEBOL) 4.5, Confederazione Oceania (OFC) 0.5, più un 

posto per il Brasile in qualità di paese organizzatore. 

   Saranno 12 le città sedi di gare: Belo Horizonte, Brasilia, 

Cuiaba, Curitiba, Fortaleza, Manuas, Natal, Porto Alegre, Recife, 

Salvador, San Paolo e Rio de Janeiro, sede della finale in 

programma nel rinnovato Estádio Mário Filho, meglio conosciuto 

come Maracanã. Anche l'edizione del torneo 1950, sempre 

ospitata dal Brasile, si concluse nello stesso impianto. Tutte e 

quattro le edizioni della Coppa del Mondo disputatesi in America 

del Suf - uruguay 1930, Brasile 1950, Cile 1962 e Argentina 1978, 

sono state vinte da squadre provenienti dallo stesso continente. 

   Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale FIFA. 
http://it.uefa.com/worldcup/season=2014/finals/index.html 
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 O exercício seguinte, que solicitava o correspondente em L1 e em francês da terminação -

anno, em italiano, exigia outro tipo de atividade metalinguística, elementar, que envolve 

procedimentos básicos de equivalência de significantes. Todos os participantes identificaram 

corretamente os significantes equivalentes a –anno (IT): -ont (FR) e -ão (PT), mostrando que 

fizeram a ponte entre os conhecimentos prévios de L1 e as línguas-alvo, movimento fundamental 

à Intercompreensão. 

 Ainda sobre os dois primeiros textos do Doc 13, pedimos que os participantes 

respondessem se os substantivos, e seus respectivos artigos definidos, “le fasi finali”, “le 

qualificazioni” e “le città sedi di gare” estavam no plural ou no singular. Os estudantes deveriam 

responder ainda quais pistas haviam usado para chegar à resposta. Nesta terceira fase do curso, 

pretendíamos que eles usassem mais indícios de nível lexical e sintático que indícios de nível 

gráfico. A maioria dos estudantes, 14 entre 15, respondeu corretamente, que os substantivos 

estavam grafados no plural. As justificativas foram diversas, prevalecendo a questão da 

terminação do plural em italiano – regra que a pesquisadora-educadora havia apresentado a eles 

na terceira aula do curso, configurando, então, uma transferência de tipo didático – e da 

concordância do artigo e do substantivo: 

 

 “As palavras le/la facilitaram” (I.M.,16) 

 “Plural, pois o plural em italiano tem terminação ‘i’ e ‘e’” (R.M.S.,16) 

 “Plural, porque ‘i’ e ‘e’ são terminações de plural no italiano.” (R.M.,16) 

 “Plural. ‘Città sedi’, ‘fasi finali’ e ‘qualificazioni’ estão com o LE”(R.S.,16).  

 

 A simples terminação do substantivo é um indício lexical, mas quando o estudante 

considera também a concordância do artigo que acompanha este substantivo está realizando uma 

atividade metalinguística generalizante, “onde a representação das regras se constitui a partir 

do saber metalinguístico que o leitor tem da língua materna ou de outra língua estrangeira.” 

(DABÈNE e DEGACHE, 1998). 

 Após os exercícios referentes aos dois textos supracitados, apresentamos o terceiro texto 

referente à Copa do Mundo, “Ya hay nombre ganador: Fuleco”. Neste texto, eles deviam 

circular os verbos que estavam no passado e, observando o que fosse circulado, refletir sobre a 
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formação do passado em espanhol. No Quadro 41, nós destacamos as construções verbais que 

poderiam ter sido notadas pelos participantes. 

 O que pudemos observar é que a maioria dos participantes ao circular os verbos no 

passado ignorou o auxiliar “haber”(ES) (pretérito perfeito). Apenas 2 dos 15 estudantes parecem 

ter observado a construção, mencionando-a em suas reflexões sobre a formação do passado em 

espanhol: 

 

 “Lembra o português. Terminados em -ó/-on, no perfeito tem ‘ha’” (B.G.,16)  

 “Possuem duas formas, o perfeito com o auxiliar ‘ha’ e o indefinido, que equivale ao 

nosso [PT] perfeito” (E.B.,17) 

  

 Ambos usam a comparação com o português para explicar as construções verbais em 

espanhol, objetivando a relação entre as línguas, estabelecendo uma ponte entre os 

conhecimentos prévios de L1 e as línguas alvo, recurso importante na competência de leitura 

plurilíngue. 

 Este exercício requeria uma atividade metalinguística local estruturante, que os 

participantes já mostraram ser capazes de realizar diante de um cenário dado, como no exercício 

em que determinaram o tempo verbal de grupos de frases. No entanto, observamos que houve 

uma dificuldade em selecionar as construções verbais de forma adequada, o que interferiu na 

atividade metalinguística dos aprendentes. Isto pode ser um reflexo da prática de ensino de LE na 

escola regular, que não foca esse tipo de procedimento, que é constituinte da prática de IC. 

 Considerando as respostas dos participantes aos exercícios propostos e a tipologia de 

Dabène e Degache (1998), entendemos que o grupo participante consegue realizar uma atividade 

metalinguística que chega ao nível generalizante, passando pelos níveis elementar e local, 

baseado principalmente em indícios linguísticos sintáticos.  

 Consideramos que os aprendentes têm desenvolvida esta capacidade/habilidade, 

fundamental na Intercompreensão, em decorrência da ênfase que o ensino de línguas (LE e L1) 

têm dado aos sistemas de funcionamento das línguas, ou seja, às gramáticas, que na escola 

regular se trata de reprodução de regras e não de reflexão. Certamente alguns deles não tinham 

consciência de que seu conhecimento linguístico prévio, as “tais regras” gramaticais da L1, 

pudessem auxiliar na compreensão de uma LE. A IC, portanto, ao forçar a objetivação das 
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relações entre as línguas (ESCUDÉ e JANIN, 2010), contribui para mudar a natureza da 

atividade dos aprendentes, de cognitiva (automática) para metacognitiva (consciente). 

 Ter esta habilidade desenvolvida, no entanto, não é garantia de bom desempenho na 

leitura de textos em LE, pois a construção de sentido depende da interatividade, do equilíbrio e da 

gestão de vários processos. Os participantes conseguiram, ao analisar fatos das línguas e usar 

seus conhecimentos linguísticos prévios, encontrar regras e traços de similaridade entre as 

línguas, levando-os à percepção do continuum de línguas. Algumas vezes estas regras foram 

reaplicadas (caso do plural/ transferência didática), mas menos do que deveria, o que fez com que 

a atividade metalinguística ficasse por vezes no nível da abstração, o que é improdutivo para a 

leitura e a compreensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 41 – Texto em espanhol do Doc 13 (aula 7) 

 

Ya hay nombre ganador: Fuleco 

La campaña de votación pública, que ha durado tres meses y ha contado con el apoyo del socio FIFA 

Coca-Cola, resultó todo un éxito; los brasileños votaron en masa. Más del 48% votó por Fuleco™, con 

lo que resultó el vencedor indiscutible por delante de Zuzeco (31%) y Amijubi (21%). 

   Desde su presentación oficial, Fuleco™ se ha hecho notar en su gira por Brasil para ir conociendo a 

las gentes del país. Los resultados más recientes de la investigación independiente de seguimiento de 

marca de la FIFA indican que su popularidad crece rápidamente en Brasil: 

 el 89% de los brasileños respondieron que habían visto a la mascota oficial; 

 Fuleco™ es un personaje que despierta simpatías y obtiene un 7.3 de 10 en atractivo. 

   Transmitir la importancia del medio ambiente y la ecología es un objetivo clave para la Copa 

Mundial de la FIFA Brasil 2014™. Los últimos resultados del estudio de opinión de la FIFA realizado 

en Brasil en 2012 confirman el valor que le otorgan los aficionados brasileños a la sostenibilidad y el 

medio ambiente. Más del 90% de los brasileños opina que el Mundial debe ser respetuoso con el 

medio ambiente. 

   Como uno de los principales embajadores del torneo y como especie en peligro de extinción, la 

mascota oficial puede desempeñar un papel crucial a la hora de promover la conciencia ambiental. El 

nombre Fuleco™ combina las palabras “futebol” y “ecologia”, y representa así la forma en la que el 

Mundial de la FIFA puede combinar ambos para motivar a la gente a respetar el medio ambiente. Al 

votar por este nombre, la población brasileña ha demostrado claramente su afinidad hacia los dos 

temas que representa. 

   La investigación de seguimiento de marca de la FIFA se interesó también por las características más 

conocidas de Fuleco™. Los resultados son alentadores, puesto que “brasileño”, “naturaleza”, 

“amigable” y “pasión por el fútbol” son las características que mejor describen a la mascota según los 

encuestados. Queda claro que los brasileños reconocen ya la relevancia del armadillo como embajador 

de la Copa Mundial de la FIFA 2014™ y su tarea de transmitir a los aficionados de todo el mundo su 

pasión por el fútbol y por Brasil. 

Fonte: http://es.mascot.fifa.com/news.php 

http://es.mascot.fifa.com/news.php
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 4.3.4. Autocontrole das estratégias de leitura 

  

 No último encontro com os participantes, foi proposta uma atividade para verificar, 

principalmente, o uso da estratégia inferência lexical, que vinha sendo trabalhada, de forma 

sistemática, desde o sexto encontro com os participantes, conforme descrevemos na seção 4.3.2 

deste capítulo. A atividade foi baseada em metodologia
105

 proposta pela pesquisadora Angela 

Kleiman (2009:120), cujo objetivo era verificar a desautomatização (autocontrole) do processo de 

inferência lexical em leitores de inglês LE. Na IC e em outras metodologias de ensino de leitura 

de LE, “a eficácia das estratégias de inferência de significado de palavras através do contexto é 

crucial para a compreensão e aprendizagem da língua.” (KLEIMAN, 2008:117). 

 De acordo com Lopez Alonso e Séré (1998:378), quando o leitor percebe a similaridade 

dos significantes, quase imediatamente (inconsciente) faz uma assimilação de significados 

também. Isto acontece porque as palavras transparentes “carregam sem si uma sobrecarga 

referencial tal que é impossível de prever uma boa adaptação da transferência dos conhecimentos 

entre os esquemas de conteúdo dos aprendentes e os indícios textuais.” (MALHEIROS POULET, 

DEGACHE e MASPERI, 1994:343). O aprendente precisaria ativar a inferência lexical quando a 

operação de pareamento entre o significante em LE e em L1 traz incoerência à construção 

semântica, ou seja, quando a hipótese de sentido não é plausível, ou quando a assimilação não é 

possível por causa da opacidade da palavra. 

 Em situação de compreensão de uma língua estrangeira não estudada, mas aparentada a 

línguas já conhecidas, portanto em situação de intercompreensão, “a inferência terá papel 

fundamental e diferenciador entre aqueles que fazem um uso racional dela, aqueles que a utilizam 

de maneira incontrolada e aqueles que nem chegam a ativá-la.” (DEGACHE, 2012:16).  

 A incapacidade de ativar ou controlar o processo de inferência lexical (detectar equívocos, 

inferir um significado secundário de uma palavra conhecida etc.) terá reflexos diretos na forma 

como o estudante usa as demais estratégias de leitura, por exemplo, a transferência 

interlinguística (pareamento de elementos cognatos), como se verá na análise dos resultados do 

Doc 18. Outro efeito de tal incapacidade seria o uso de estratégias compensatórias, bem como o 

                                                           
105

 “O teste consistia em duas partes: a leitura de um texto jornalístico autêntico e o resumo do mesmo na língua 
materna, e uma tarefa de tradução de 8 palavras do texto, com a seguinte instrução: ‘Dê o significado (mesmo que 
aproximado) das palavras abaixo, conforme o contexto em que aparecem’.” (KLEIMAN, 2009:120) 
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uso de outros tipos de conhecimento (textual, discursivo, enciclopédico) para superar as 

dificuldades. 

 O Doc 18 busca observar o controle metacognitivo dos participantes em relação à 

estratégia inferência lexical. O Quadro 42 mostra como organizamos este trabalho, 

correlacionando os objetivos do Doc 18 com o enunciado dos exercícios propostos. Os estudantes 

realizaram esta atividade final sem o auxílio da pesquisadoira-educadora. 

 
Objetivos da aula Objetivos da atividade Enunciados 
 

Verificar o uso (forma cognitiva 

ou metacognitiva) das estratégias 

de leitura em LE 

 

Inferir o significado de palavras a 

partir do contexto 

 

Qual o significado que você 

atribuiria às palavras grifadas no 

texto? 

 Identificar informações pontuais 

nos textos 
Faça um resumo do texto acima. 

O seu resumo tem que conter 

alguns dados essenciais: o que, 

quando, onde, como e por que. 

 

Extraia do texto acima as 

principais informações: o que a 

FIFA está anunciando neste 

comunicado? Quando começará o 

‘processo’ que está sendo 

anunciado? Onde o ‘processo’ 

acontecerá? 
Quadro 42 – Planejamento da 15ª aula do curso “Leitura Plurilíngue” 

 

 Considerando que realizar inferências lexicais de forma desautomatizada requer um 

tempo para reflexão, elaboramos esta atividade com apenas dois textos (Quadro 43, p.134): o 

primeiro, em italiano, tratava do trabalho de jovens e, o segundo, em francês, da copa do mundo. 

Com textos de temas diferentes, os participantes teriam de se apoiar em um só texto e em seus 

conhecimentos prévios (de mundo e linguísticos) para inferir o significado das palavras. O texto 

que tratava do trabalho de jovens, tema que não havíamos trabalhado anteriormente, foi 

apresentado em italiano – depois do espanhol, era a língua com a qual eles demonstravam mais 

familiaridade em sala de aula. O segundo texto foi apresentado em francês, língua que os 

participantes declaravam ter muita dificuldade, por isso optamos em trazer uma temática que já 

havia sido abordada em sala de aula e um elemento de cotexto (imagem) para ajudá-los.  

 Ambos os textos possuíam bastantes indícios linguísticos de nível gráfico, o mais 

elementar, que poderiam ajudar os participantes nas inferências lexicais. No Quadro 43, nós 
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destacamos (em cinza) os indícios linguísticos – palavras transparentes, números, sintagmas 

nominais e verbais – que poderiam ter sido observados pelos participantes para a realização dos 

exercícios, bem como as palavras que deveriam ter o significado inferido (sublinhadas). 

  

Economia - Lavoro, sono almeno 2 milioni i 

giovani italiani in fuga all'estero  

Les ventes de billets pour Brésil 2014 débutent le 20 août via 

FIFA.com 

(FIFA.com) Vendredi 19 juillet 2013 
Per il ministro Barca avere due figli su tre che 

lavorano all’estero "va bene così". Almeno 

fino a quando l'Italia non diventerà un paese 

competitivo. Sono oltre 2 milioni i giovani 

under 40 che hanno scelto la lasciare il Paese. 

Un miliardo di euro di risorse buttate al 

vento. 

 

** 

 

Per il ministro Barca avere due figli su tre che 

lavorano all’estero "va bene così". Almeno 

fino a quando l'Italia non diventerà un paese 

competitivo. Ma se quella della sua famiglia 

fosse una media nazionale, ci sarebbe ben 

poco da sorridere. La fotografia della realtà, 

comunque, fa impressione: si tratta di oltre 2 

milioni di giovani under 40 che hanno scelto 

la fuga dall'Italia nel 2010 (ultimi dati 

disponibili), di cui 350 mila tra i 18 e i 24 

anni, 600 mila tra i 25 e i 34 anni e 650 mila 

tra 35 e 40 anni. 

 

La stima, ottenuta incrociando i dati Aire 

(anagrafe degli italiani all’estero) e Istat, è di 

ITalents, un’associazione il cui intento è 

quello di far circolare le idee e le competenze 

a vantaggio delle nostre imprese, mettendo in 

rete i giovani italiani che si trovano all’estero 

per lavoro. Una cifra alta? Senza dubbio 

inferiore alla media della famiglia Barca 

(2/3): se prendiamo la fascia dai 18 ai 34 

anni, si tratta di poco meno di 1 milione 

rispetto ai 6 milioni di giovani occupati 

stimati dall’Istat* nel 2011, ossia un giovane 

su sei. (238 palavras) 

 

* Istituto nazionale di statistica 

 

Fonte: PANORAMA.IT 

http://economia.panorama.it/Lavoro-sono-
almeno-2-milioni-i-giovani-italiani-in-fuga-
all-estero 

 

 
 
Les ventes de billets pour la Coupe du Monde 2014 de la FIFA 

débuteront le 20 août 2013 à 12h00 (CET/7h00 BRT) sur 

FIFA.com. Pour les supporters internationaux, les prix 

débutent à 90 dollars (US) pour les matches de groupes en 

catégorie 3 (à l’exception du match d’ouverture, pour lequel les 

billets seront mis en vente au prix de 220 dollars). Pour les 

résidents brésiliens, les billets les moins chers seront réservés 

aux étudiants, aux personnes âgées et aux participants du 

programme Bolsa Família, et seront mis en vente au prix de 30 

reais (soit environ 15 dollars) pour 47 des 48 matches de 

groupes (à l’exception une nouvelle fois du match d’ouverture, 

qui proposera des billets à 80 reais en catégorie 4). Au total, 

environ trois millions de billets seront mis à la disposition des 

supporters pendant les trois phases de vente.  

 

Comment se procurer des billets via Internet? 

Comme lors des précédentes Coupes du Monde de la FIFA™, la 

FIFA lancera une plate-forme de vente de billets via le site 

officiel de la compétition: FIFA.com. FIFA.com sera la seule 

plateforme en ligne officielle où seront vendus des billets ainsi 

que des packages d’hospitalité*. (197 palavras) 

 

*Les packages d’hospitalité incluent d’autres services en plus 

du billet pour le match, comme l’hospitalité sur place, les 

services de traiteur, le parking préférentiel, les programmes de 

match et des divertissements supplémentaires. 

 

Fonte:http://fr.fifa.com/mm/document/tournament/ticketing/
01/53/63/65/2014fwcticketing_questions_version2_findocallc
omments_11-02375_103_en_fr.pdf 
http://fr.fifa.com/worldcup/media/newsid=2138159/index.ht
ml 

 Quadro 43 – Textos em francês e italiano do Doc 18 (aula 15) 

 

http://economia.panorama.it/
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 O enunciado do primeiro exercício solicitava aos aprendentes que escrevessem um texto 

curto com as principais informações do texto “Economia – Lavoro, sono almeno 2 milioni i 

giovani italiani in fuga all’estero”. Esse movimento de localizar informações pontuais e pistas 

intratextuais, segundo Kleiman (2009), auxilia na formulação de hipóteses e, consequentemente, 

na compreensão do texto. 

 

Ao formular hipóteses o leitor estará predizendo temas, e ao testá-las ele estará 

depreendendo o tema; [...] na predição ele estará ativando seu conhecimento 

prévio, e na testagem ele estará enriquecendo, refinando, checando esse 

conhecimento. [...] no confronto, o leitor estará exercendo controle consciente 

sobre o próprio processo de compreensão [...] (KLEIMAN, 2009:43) 

  

 Para que respondessem satisfatoriamente, bastava que seu texto tivesse as seguintes 

informações:  são ao menos de 2 milhões de jovens italianos que deixaram o país para trabalhar 

no exterior ou que abordasse algum dos pontos fundamentais do texto apresentado, a saber: 

trabalhadores jovens, emprego de jovens, trabalho no exterior. Quatro entre 15 estudantes fizeram 

isso: 

 

 (1a) “O texto aborda o tema da saída de jovens italianos, de 18 a 40 anos, do país no 

período de 2010 a 2011 à procura de trabalho.” (E.B.,17) 

 (2a) “O texto fala sobre economia e emprego dos jovens da Itália.”  (I.M.,16) 

 (3a) “Trabalhadores italianos desempregados estão saindo do país para procurar 

emprego.” (R.M.,16) 

 (4a) “São ao menos 2 milhões de jovens italianos que entre 2010 e 2012 fogem da Itália já 

que a renda per capita está abaixo do que de costume.” (V.R.,16) 

  

 Em (1a) e (4a), os participantes mencionaram períodos de tempo, ambos equivocados, 

sinal de que a observação dos indícios linguísticos de nível gráfico (os mais elementares) às vezes 

pode confundir os leitores, principalmente aqueles que apenas identificam esses indícios e não 

estabelecem relações com os demais indícios, de outros níveis, presentes no texto. Em (2a), o 

participante se apoia no “chapéu” da matéria, “Economia” (analogia total) sem, no entanto, 
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relacioná-lo à questão do emprego dos jovens, como se fossem dois assuntos que não guardam 

relação entre si – o trabalho é um aspecto da economia.  

 Em (3a), o participante não especifica que trabalhador busca oportunidade no exterior, o 

que nos faz considerar que não tenha inferido o significado da palavra “giovani” (IT), mesmo 

com a presença de indícios de nível gráfico que indicam a faixa etária dos trabalhadores que têm 

deixado o país. Em (4a), ocorre algo semelhante, isto é, em vez de manter a construção correta, 

“jovens italianos”, o estudante risca a palavra “jovens” e deixa de especificar de que trabalhador 

italiano o texto está falando. 

 Ainda em (4a), o participante opta pelo verbo fugir ao traduzir “in fuga” (IT), 

provavelmente influenciado pela forma (analogia total). É uma opção possível, apesar de 

fuga/fugir ter outras conotações. Ao usarem o verbo “sair” e o substantivo “saída”, os estudantes 

(3a) e (1a), respectivamente, mostraram um controle consciente, pois a palavra conhecida, 

“fuga”, estava sendo utilizada num segundo significado, que demandava a inferência lexical.  

 A maioria dos estudantes (11/15), no entanto, parece não ter compreendido o texto: 

 

 “O texto se trata de pessoas desempregadas em 2010 na Itália devido a competitividade. A 

maioria está na faixa dos 35-40 anos.” (R.S.,16) 

 “O texto fala sobre o desemprego que afeta milhões de italianos de diferentes idades. A 

pesquisa mostra números de desempregado, a maioria jovens.” (B.G.,16) 

 “O texto relata o status do cidadão trabalhador, o trabalho em geral e o desemprego.” 

(F.B.,15) 

 

 Apesar de algumas palavras-chave, como economia, trabalho, desemprego e desemprego 

de jovens, figurarem em muitos destes resumos, os estudantes não compreenderam o “recorte” 

que o texto fazia no tema “trabalho”. Neste ponto do curso, esperávamos uma leitura mais 

ascendente que descendente, mas os estudantes ficaram na superfície do texto. Isso pode ter 

ocorrido por razões cognitivas, principalmente a falta do apoio do conhecimento prévio, e por 

razões socioafetivas, como o medo de errar e a ansiedade, uma vez que a realização da atividade 

não contou com o auxílio da pesquisadora-educadora. 

 O segundo exercício referente ao texto “Economia – Lavoro, sono almeno 2 milioni i 

giovani italiani in fuga all’estero” foi elaborado para verificar se os participantes conseguiriam 
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inferir o significado de palavras desconhecidas (coluna da esquerda) a partir das pistas 

inferenciais presentes no texto. Ao selecionar as palavras, buscamos retomar aquilo que havíamos 

trabalhado durante o curso: palavras que pertencessem a um sintagma nominal ou verbal, 

palavras com analogia parcial, falsos cognatos. Eles deveriam chegar em: 

 

Italiano Português 

Risorse Recursos 

buttate (al vento) jogar, lançar ao vento; desperdiçar (fig.) 

due figli su ter dois filhos em três 

Realtà Realidade 

hanno scelto la fuga saíram, fugiram 

Stima Estimativa 

Fascia Faixa 

Ossia a saber, ou seja 

Quadro 44 – Correção do exercício de inferência referente ao texto “Economia 

– Lavoro, sono almeno 2 milioni i giovani italiani in fuga all’estero” 

 

 Alguns exemplos mais significativos das produções indicaram o uso de estratégias 

cognitivas, mais precisamente o reconhecimento global de palavras e o pareamento de elementos 

cognatos (transferência interlinguística), ou seja, os participantes procuram na L1 palavras que se 

pareçam com aquela cujo significado desconhecem em vez de considerar os indícios que estão no 

texto para inferir seu significado. Não há um esforço consciente, desautomatizado do leitor na 

construção semântica. 

 À palavra “realtà” (IT), por exemplo, apenas um participante atribuiu o significado 

corrreto; os demais procuraram palavras cuja forma fosse mais “parecida”, como realça (5), relata 

(4), retrata (1), realeza (1). Em relação ao verbo retratar, citado uma vez, acreditamos que tenha 

sido empregado por conta da palavra fotografia, que o antecede: “La fotografia della realtà 

[...]”. É válido notar que todas as escolhas, mesmo que equivocadas, foram verbos, o que nos 

leva a acreditar que os participantes pensaram, de alguma forma, na estrutura da frase (SVO), 

onde “la fotografia” seria o sujeito. 

 Para atribuir significado à palavra “risorse” (IT), por exemplo, os estudantes poderiam 

observar as palavras “miliardo” e “euro”, além da própria grafia da palavra (analogia parcial). 
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Apenas 5 entre os 15 estudantes atribuíram o significado correto; 7 deles não preencheram e 3 

deles atribuíram significados incorretos. 

 Já os significados de “buttate” (IT) e “fascia” (IT) poderiam ser inferidos com o 

conhecimento de expressões como jogar ao vento, desperdiçar (fig.), e faixa etária. No caso de 

“buttate”, 5 participantes responderam de maneira satisfatória, 7 deixaram em branco e 3 

responderam incorretamente (brutal/banco/perdido). Se tomarmos a palavra “fascia”, notamos 

que 7 participantes compreenderam seu significado, o que podemos atribuir à sua proximidade 

com os números que indicavam um intervalo de idade: “se prendiamo la fascia daí 18 ai 34 

anni”. Neste caso, o indício de nível gráfico, caso dos números, foi importante para a inferência 

lexical – vimos anteriormente que este tipo de indício pode confundir a compreensão do texto. 

 O substantivo “stima” (IT) foi destacado por tratar-se de uma falsa analogia (falso 

cognato), ou seja, há uma correspondência morfológica quase total com o substantivo “estima”/ 

“apreço” (PT). Se os participantes tivessem, de fato, compreendido o sentido da frase anterior, a 

tendência era não atribuir o significado equivocado ao substantivo “stima”. Dos 15 participantes, 

7 responderam corretamente, mas 5 incorreram no equívoco mencionado acima, atribuindo à 

palavra “stima” o significado “estima”. “[...] o aluno se apoia na aparência da palavra, que 

sugere um significado pela sua semelhança com uma palavra da sua língua [...].” (KLEIMAN, 

2008:124) 

 O caso da conjunção “ossia” (IT) é interessante porque os conectores representam um 

nível superior de dificuldade, uma vez que os participantes precisam compreender a relação entre 

duas frases, estabelecida pelo conector. Apenas 5 participantes preencheram o significado de 

“ossia”: 1 deles atribuiu o significado correto e 2 deles, apesar de não terem atribuído o 

significado esperado, parece que entenderam a função da palavra na oração _não confundiram a 

conjunção com verbo, substantivo etc. Outro participante usou o pareamento de elementos 

cognatos, como assinalamos anteriormente, e deu à conjunção “ossia” o significado de “ócio”. 

 Para o texto em francês “Les ventes de billets pour Brésil 2014 débutent le 20 août via 

FIFA.com” sugerimos os mesmos exercícios: identificação de informações pontuais e inferência 

lexical. 

 Dos 15 participantes, 9 responderam corretamente à questão “O que a FIFA está 

anunciando neste comunicado?” _a venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil; 

3 deles deixaram de especificar algo (entre colchetes) na resposta: 
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 “A venda de ingressos [para quê?] no Brasil” (R.M.S.,16) 

 “[a venda de] Os ingressos da copa do mundo de 2014” (F.B.,15) 

 “A venda dos bilhetes para a Copa, que vão para o bolsa família” (T.R.,16) 

 

 Os outros 3 se equivocaram com o teor do anúncio: 

 

 “Os preços para os ingressos da Copa do Mundo 2014” (J.H.,16) 

 “No dia 20 de outubro de 2013 eles estarão debatendo sobre a copa” (H.S.,16) 

 “A FIFA está anunciando a copa do mundo de 2014.” (G.O.,16).  

 

 Neste último caso, o estudante G.O. poderia ter usado o conhecimento de mundo para não 

incorrer neste equívoco, caso tivesse capacidade de usar estratégias metacognitivas. 

 Já em relação à questão “Quando começará o ‘processo’ que está sendo anunciado?”, 

apenas 7 participantes responderam corretamente _em agosto. Um dos focos do equívoco dos 

participantes foi o substantivo “août” (FR), que 5 deles acreditaram se referir ao mês de outubro, 

e não agosto, e 3 deles não responderam. Nove (9) participantes localizaram corretamente a 

informação referente à terceira questão, “Onde o ‘processo’ acontecerá?” _no site da FIFA; os 

demais foram menos específicos – “no brasil” (2), “na FIFA” (2), “na internet” (1) – sendo que 

um deles mencionou que os ingressos seriam vendidos no site da FIFA e em postos físicos.   

 O segundo exercício referente ao texto “Les ventes de billets pour Brésil 2014 débutent le 

20 août via FIFA.com” foi elaborado para verificar se os participantes conseguiam inferir o 

significado de palavras desconhecidas (coluna da esquerda) a partir de indícios presentes no 

texto. Ao selecionar as palavras, buscamos retomar aquilo que havíamos trabalhado durante o 

curso: palavras que pertencessem a um sintagma nominal ou verbal, palavras com analogia 

parcial, falsos cognatos. Eles deveriam chegar em: 
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Francês Português 

Débutent, débuteront Iniciar, começar 

Supporteurs internationaux Torcedores estrangeiros 

Mis en vente Colocados à venda  

Résidents brésiliens Residentes/moradores no Brasil; brasileiros 

Personnes âgées Idosos, pessoas idosas 

Se procurer Adquirir 

Quadro 45 – Correção do exercício de inferência referente ao texto “Les ventes  

de billets pour Brésil 2014 débutent le 20 août via FIFA.com” 

 

 Nossa expectativa ao selecionar as expressões e palavras deste quadro era bastante 

positiva, visto que o tema deste texto era familiar ao grupo de participantes. Sendo familiar, eles 

poderiam usar o conhecimento prévio do tema para “resolver” dificuldades referentes à 

construção semântica. Este texto ainda contava com uma imagem de apoio, que mostrava um 

torcedor de futebol fantasiado. 

 A primeira mudança visível em relação às tentativas de inferência foi a diminuição das 

atividades com espaços (ao menos um) em branco _apenas 3, contra 12 do texto anterior (Figura 

7, p.141). Acreditamos que os participantes se sentiram mais confiantes na leitura deste texto por 

conhecerem o tema, e este seria, então, um fator relevante para encorajar a leitura em língua 

estrangeira, o que não significa, necessariamente, compreender o texto ou inferir corretamente o 

significado das palavras. 

 Apesar disso, notamos os mesmos problemas vistos no exercício semelhante referente ao 

texto em italiano: o uso equivocado (sem critério) da transparência, dificultando a atividade de 

inferência do significado das palavras, e pouca percepção da estrutura do texto como elemento 

capaz de resolver problemas de inferência de significado e compreensão textual.  
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Figura 7 – Comparação de desempenho dos exercícios de inferência lexical do Doc 18   

 

 Se retomarmos o esquema de Dabène e Dégache (Figura 2, p.46) “Funcionamento 

interativo da compreensão”, podemos dizer que os participantes, de maneira geral, não ativaram o 

filtro metacognitivo que possibilita a construção de sentido, pois se concentraram em operações 

de baixo nível, como a transposição direta de forma e sentido e a observação de indícios lexicais 

e extra-alfabéticos. Esta atitude (estratégias cognitivas/decifradores), além de problemas de 
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compreensão, trouxe problemas no uso de uma das principais estratégias na leitura de LE em 

geral, que é a inferência lexical. 

 As palavras mais problemáticas deste exercício foram “supporteurs internationaux” 

(FR), “traduzida” pelos estudantes como suporte(s)/ apoiador/ representante/ esportes 

internacional(is), e “se procurer”, “compreendida” como procurar/ encontrar. 

 No caso de “supporteurs internationaux”(FR), um caminho para encontrar o significado 

seria observar a estrutura do texto: “Pour les supporteurs internationaux, les prix débutent à 90 

dollars.../ Pour les résidents brésiliens, (...) seront mis en vente au prix de 30 reais” _além dos 

residentes no Brasil, quem mais viria para a Copa e compraria ingressos em dólar? Este 

procedimento _observar a estrutura do texto_ foi realizado ao longo do curso. No Doc 15 

(Apêndice D, p.198), por exemplo, um dos exercícios pedia que os aprendentes localizassem a 

mudança da voz narrativa: “A partir de que linha, o texto deixa de contar a história do grupo para 

mostrar a opinião do autor do texto? Quais palavras te ajudaram a perceber essa mudança?”.  

 Os aprendentes deveriam observar que no início do texto o autor usa a terceira pessoa do 

plural “ils”(FR) e, a partir da linha 21, passa a usar a primeira pessoa do singular “je”(FR). 

Como a atividade era dirigida, a pesquisadora-educadora chamou a atenção para a presença do 

advérbio “Perso”, que marcava a transição da voz narrativa: “Les italiens se passionnent et 

soutiennent toute la saison ces 3 jeunes ténors purs héritiers du maître incontesté dans le genre: 

Pavarotti. Ils séduisent les téléspectateurs par la puissance de leur voix, leur musicalité et leurs 

techniques vocales dignes des plus grands professionnels mais surtout ce qui surprend le plus 

encore c’est leur très jeune âge. Perso, la première fois que je les ai entendus, je me disais 

«encore des jeunes pseudo chanteurs qui viennent pour passer à la télé» mais dés les premières 

notes, j’ai aussitôt été bluffé.” 

 Em relação ao significado de “se procurer”(FR), era preciso que os participantes 

tivessem compreendido o trecho anterior, pois trata-se de um falso cognato. Ao optarem pelo 

significado “procurar” (PT) (erro mais comum, de 6 dos 15 participantes), a frase fazia sentido 

_como procurar os ingressos via internet_, porém o verbo “procurar” não contempla a questão da 

compra, que no contexto era fundamental. 

 Outro ponto interessante é a inferência do significado da expressão “mis en vente”(FR), 

que aparecia em uma frase com palavras parcialmente análogas, como “billets”, “seront”, 
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“prix” e “dollars” (FR). Além de usar a associação lexical
106

, os aprendentes podiam se apoiar 

na presença do indício gráfico, “220 dollars”. A mesma expressão ocorria em outra frase, logo 

na sequência: “[...] seront mis en vente au prix de 30 reais”. Em uma terceira frase, o particípio 

passado do verbo “mettre”, que foi o foco da indecisão dos estudantes, apareceu em outra 

expressão estereotipada “mis à la dispositon”. Segundo Kleiman (2008: 124), “a repetição teria 

um efeito facilitador no processamento e inferência de uma palavra pela diversificação de 

contextos em que ela aparece.”. A expressão “mis à la disposition” poderia ser usada para tirar a 

dúvida em relação ao significado do verbo “mettre”. Dos 15 participantes, 6 deles inferiram o 

sentido da expressão corretamente: “colocados à venda” (1); “entram em venda” (1); “postos à 

venda” (1); “vendidos” (3), mas parte deles não ativou seu conhecimento prévio linguístico de 

L1 para realizar esta inferência. 

 Para finalizar a análise do Doc 18, gostaríamos de chamar a atenção para uma variável de 

natureza psicológica que entendemos ter afetado os resultados, inclusive a questão de não terem 

explorado seus conhecimentos prévios como deveriam, o estilo de aprendizagem: “podemos nos 

encontrar diante de aprendentes que correm riscos e se expõem deliberadamente ao erro para 

aprender, enquanto outros desejam compreender intelectualmente antes de produzir.” (BEACCO, 

2007:112). Certos sujeitos não se arriscam por medo de errar, isto é, por medo das sanções 

decorrentes do erro, como se o erro não fosse parte da aprendizagem. Entendemos que esta 

questão, aliada à ansiedade que caracteriza os leitores inexperientes em LE, justificaria a 

quantidade de respostas em branco nos exercícios de inferência. O que se pode destacar de muito 

positivo nesta atividade é o desempenho dos aprendentes na leitura em francês, LE que era 

“percebida” pelo grupo como a mais difícil, indicando uma mudança na percepção inicial do 

grupo. 

 

4.4. Autoavaliação 

 

 Para compreender o processo de desenvolvimento da competência de leitura plurilíngue, 

ao lado das fichas diagnósticas (seção 4.2) e das produções dos participantes (seção 4.3), 
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 (Castagne, 2001). Segundo o autor, associações lexicais muito estereotipadas [como mis à la disposition] podem 
ser facilmente decifradas desde que um dos termos seja reconhecido. 
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propusemos aos estudantes a autoavaliação em dois momentos distintos: na terceira e na quarta 

fases do curso “Leitura Plurilíngue”. 

 Nesta pesquisa, a autoavaliação cumpre dois papéis: primeiro nos oferecer a percepção 

que os participantes dizem ter da formação em IC, das transformações que ela representou, e, 

segundo, contribuir com a preparação dos participantes para a aprendizagem autônoma e, 

consequentemente, para a aprendizagem ao longo da vida. 

  

[...] a capacidade de autoavaliação é uma condição prévia para a 

aprendizagem autônoma; de fato, a capacidade de avaliação do progresso 

e do planejamento da sequência da aprendizagem é um elemento 

essencial da capacidade de tomar para si a própria aprendizagem
107

 

(LENZ e BERTHELE, 2010:11) 

 

 A autoavaliação é um dos principais componentes das estratégias metacognitivas, e 

corresponde ao exame pelo sujeito do produto, da atividade linguística e do percurso cognitivo 

(processos e estratégias) usados ao realizar uma tarefa. A metacognição se manifesta em dois 

níveis: ao nível do procedimento, por meio das estratégias, e ao nível declarativo, por meio dos 

conhecimentos (DEGACHE, 1998:2). Nesta seção, vamos nos ater ao nível declarativo – o outro 

nível foi abordado, quando pertinente, na análise da produção dos participantes. 

 Para Downing (2009), a autoavaliação é um instrumento de grande utilidade pedagógica 

para acompanhar qualquer tipo de aprendizagem linguística, em particular pode fortalecer 

aquelas mais orientadas ao processo que ao resultado, que é o caso da formação plurilíngue.
108

 

Mesmo muito útil, no que se refere à reflexão crítica e à capacidade de percepção das próprias 

competências, a autoavaliação, como qualquer outro instrumento, tem suas limitações.  

 Segundo Lenz e Berthele (2010:16), a autoavaliação convém a qualquer processo de 

avaliação (formativo ou somativo), “contanto que não acarrete consequência negativa para o 

aprendente”. Os estudantes não vão se colocar em desvantagem, mostrar suas vulnerabilidades, se 

                                                           
107

 Trecho original: “La capacité d’autoévaluation est une condition préalable à l'apprentissage autonome; en effet, 
la capacité d'évaluation des progrès et de planification de la suite de l'apprentissage est un élément essentiel de la 
capacité à prendre en main son apprentissage (laquelle caractérise l'apprentissage autonome)” (LENZ e BERTHELE, 
2010:11, tradução nossa)  
108

 Em participação no Colóquio de IC 2014, realizado em Lyon, na França, pudemos observar, por meio das 
experiências relatadas no eixo “avaliação”, que a autoavaliação tem se configurado como a avaliação por 
excelência da IC. 



145 
 

 

isto for implicar em uma sanção negativa. Mesmo que implique em sanções, eles podem tentar 

enfatizar apenas aspectos positivos do seu desempenho e da situação de aprendizagem, o que gera 

a “falta de correspondência entre o que os leitores dizem fazer e aquilo que eles fazem 

verdadeiramente.” (BAKER e BROWN, 1984
109

; CARREL, 1989
110

 apud DEGACHE, 1998). 

 Neste estudo, para análise dos resultados da autoavaliação dos participantes, além de 

considerarmos a possível distância entre as representações metacognitivas dos aprendentes e o 

que eles fazem de fato, estamos considerando a escolha do método retrospectivo, que por 

envolver a memorização pode afetar a fidelidade dos dados, além do fato de a autoavaliação ter 

sido aplicada pela pesquisadora-educadora, que esteve em interação com os participantes durante 

todo o curso. Entendemos que estas variáveis devem ser consideradas para que os resultados 

possam ser validados e tratados com as ressalvas necessárias. 

 A autoavaliação retrospectiva proposta no curso é uma ferramenta, assim como o 

portfólio111, que não foi usado nesta pesquisa, são ferramentas pertinentes à formação em IC, pois 

vão além da “lógica contábil”, que mede o quanto os estudantes aprenderam, e apoiam-se na 

“implicação consciente e atenta da parte do próprio aprendente.” (CARRASCO e PISHVA, 

2009:264). Para estas autoras, “esta conscientização tem a possibilidade de aumentar a motivação 

e o sentimento de eficácia pessoal [SEP] do aprendente (Bandura, 2004).” O caminho inverso 

também é possível, ou seja, “o SEP112 permite alimentar a reflexão sobre o domínio e a 

apropriação de saberes, saber-fazer e saber-ser” (PUOZZO CAPRON, 2012:78). 

 Elevar a confiança do jovem leitor para enfrentar novas experiências linguísticas como 

cidadão, usuário e aprendente de línguas era um dos objetivos do curso, assim, procuramos 

manter condições favoráveis de exposição às línguas estrangeiras para que os participantes se 

                                                           
109

 BAKER, L.;BROWN, A.L.. Metacognitive Skills and Reading. In: PEARSON, P.D. (Ed.) Handbook of Reading 
Research. Longman:New York, p. 353-394. 
110

 CARRELL, P.L. Metacognitive Awareness and Second Language Reading. The Modern Language Journal, 73, ii, 
121-134. 
111

 Trecho original: “(...) le portfolio permet de faire état d’un parcours d’expériences et de formation plurilingue et 
pluriculturel partiel et mouvant (Castellotti & Moore, 2006), de réaliser un travail de réflexion sur la 
structure/nature variée et composite du profil de l’apprenant, ainsi que sur le processus d’apprentissage lui-même 
(les stratégies, les connaissances, le style cognitif) facilitant ainsi une réflexion sur les compétences transversales 
(d’apprentissage et de communication, Cyr, 1996) et une régulation métacognitive (anticiper les processus 
d’apprentissage, les évaluer, les réadapter en fonction des effets constatés, Grangean, 1999)” (CARRASCO e PISHVA, 
2009: 268) 
112

 O sentimento de eficácia pessoal, segundo Bandura (1997/2003:12 apud PUOZZO CAPRON, 2012), “refere-se à 
crença do indivíduo em sua capacidade de organizar e executar as condutas requeridas para produzir os resultados 
desejados.” 
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sentissem confiantes nas situações de leitura. “[...] a construção recorrente de um ambiente que 

vise o crescimento do sentimento de eficácia pessoal pode aumentar também a motivação escolar 

(Brewer, 2006).”113 (PUOZZO CAPRON, 2012 :76). Contudo, a motivação e a crença nas 

próprias competências, ou seja, um SEP elevado, “não significa a obtenção automática do 

resultado esperado. (Bandura 1997/2003). Por exemplo, um aluno pode arriscar-se, engajar-se 

totalmente em uma tarefa complexa, persistir, sem necessariamente atingir o objetivo inicial.” 

(PUOZZO CAPRON, 2012:78). Assim como o fato de o aprendente ter um repertório de 

estratégias não significar que ele é capaz de refletir conscientemente sobre o uso delas (LENZ E 

BERTHELE, 2010:11). 

 A partir dos dados da autoavaliação, proposta ao grupo na penúltima aula do curso  

pretendíamos observar, principalmente, a questão da confiança dos jovens na leitura em LE, já 

que esta era uma das transformações visadas na situação inicial (seção 3.1 Capítulo Metodologia 

de pesquisa) no decorrer desta pesquisa-ação. 

 Inicialmente, vamos destacar as respostas às questões “Antes do curso Leitura Plurilíngue, 

você se achava capaz de compreender textos em línguas que não havia estudado?” e “Ao chegar 

ao fim do curso Leitura Plurilíngue, você acha possível compreender textos em línguas que não 

havia estudado?”. Dos 15 participantes, 11 responderam “não” à primeira questão; os demais 

assinalaram “sim”, mas com restrições: 

 

 “Sim, bem pouco mas era possível” (B.G., 16) 

 “Em determinadas línguas e em determinados casos, sim” (E.B., 17) 

 “Só em algumas línguas parecidas com o português” (I.M., 16) 

 “Sim, porém não com grande compreensão” (J.H., 16) 

  

 A maioria do grupo, portanto, (diz que) não acreditava em sua capacidade de 

compreender textos em línguas estrangeiras não estudadas. 

 Ao responderem a segunda questão “Ao final do curso [...]”, os 15 participantes 

afirmaram que “sim”, achavam possível compreender textos em línguas que não haviam 

                                                           
113

 Trecho original: “(...) la construction récurrente d’un environnement visant l’accroissement du sentiment 

d’efficacité personnelle peut être envisagée pour accroître aussi la motivation scolaire (Brewer, 2006)” – (PUOZZO 

CAPRON, 2012 :76, tradução nossa) 
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estudado. O resultado indica que para este grupo a leitura das LE próximas ao português passou a 

ser uma possibilidade, o grupo tornou-se mais confiante depois da formação em IC. Nas 

justificativas a esta resposta, podemos perceber a importância que a abordagem usada teve neste 

processo (de transformação): 

 

 “Sim porque eu aprendi um novo método para compreender as línguas sem 

precisar estudá-las.” (K.C., 15) 

 “Sim porque aprendi técnicas de como ler um texto em língua desconhecida.” 

(V.R., 16) 

 “Sim porque aprendi a ver o contexto do texto e relacionar as palavras parecidas 

com o Português.” (F.B., 15) 

 “Com certeza, mas compreender o assunto lendo os parágrafos ou frases, não 

palavra por palavra.” (R.S., 16) 

 “Passei a entender o contexto (...), comparar, usar palavras transparentes.” (C.M., 

16) 

 “Sim porque nos textos podemos encontrar várias palavras transparentes; o olhar 

para o contexto também é de grande ajuda.” (B.G., 16) 

 

 Todos (15/15) responderam que acreditam que podem aplicar os conhecimentos do curso 

para a leitura de textos em língua materna e línguas estrangeiras:  

 

 “Durante o curso praticamos muito a leitura, aprendemos a olhar o contexto e 

utilizar todo o nosso conhecimento  [prévio]” (B.G.,16) 

 “Porque foram ensinadas técnicas [estratégias] que podem ser usadas em qualquer 

idioma do mundo.” (J.H.,16) 

 “Com as técnicas [estratégias] que aprendi, não terei obstáculos.” (R.S.,16) 

 “Porque aprendi a usar recursos de análise [estratégias de leitura] de textos como 

palavras transparentes, observar o contexto, as estruturas [textuais]” (I.M.,16) 

 “Aprendi algumas técnicas de reconhecimento e comparação.” (C.M.,16) 
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 A intenção de reinvestir os conhecimentos adquiridos na formação em IC pode ser um 

indicativo da valorização do percurso e do trabalho realizado. 

 A autoavaliação retrospectiva foi precedida por dois momentos de reflexão metacognitiva 

ao longo do curso “Leitura Plurilíngue”: o preenchimento das fichas diagnósticas, no início do 

curso, e a resposta a uma questão aberta, na terceira fase do curso, que estimulava os estudantes a 

pensarem a sua trajetória até aquele momento – “O que vocês aprenderam até agora que os torna 

mais competentes para ler textos em outras línguas?”. Dividimos as respostas a esta questão em 

dois blocos, baseados no aspecto abordado pelos aprendentes: 

  

A. sobre as estratégias:  

 “Aprendemos técnicas para entender outras línguas pelas palavras transparentes. 

Aprendemos também que podemos e devemos usar todo o nosso conhecimento para 

entender textos em outras línguas. Ter cuidado com falsos cognatos e que não 

devemos empacar em uma palavra, a solução é deduzir pelo decorrer do texto.” 

(B.G.,16); 

 “Aprendi a procurar palavras que sejam parecidas com o português, observar as 

imagens e outras informações que rodeiam o texto, entendendo o contexto.” (R.M.16);  

 “O que me ajudou mais a conseguir ler textos a partir de quando eu entrei no curso 

foram as técnicas para conseguir ler mesmo sem saber outras línguas, por exemplo: 

(...) envolver qualquer outra língua no português para facilitar a compreensão dos 

textos.” (G.O.,16); 

 

B. sobre a progressão e a autoconfiança:  

 “Eu aprendi que posso entender mais sobre as línguas, conheci novas línguas como o 

Romeno e Catalão e posso me informar mais para entender.” (F.B.,15) 

 “Aprendi que a imagem ajuda a identificar o contexto, que nosso conhecimento do 

assunto também ajuda (...). Consigo ler textos em Fr, Es, Ca e It sem muitos 

problemas graças às aulas.” (R.S.,16); 

 “Eu aprendi as principais diferenças e as características das línguas latinas, românicas. 

Isso é importante, pois com o hábito da leitura, acabei conseguindo identificar 
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características que antes eu não percebia, principalmente na língua italiana. Com isso, 

com certeza posso ler alguns textos com menos dificuldade do que antes.” (R.M.S.,16) 

 

 Nas respostas, eles parecem querer deixar claro à pesquisadora-educadora que 

aprenderam (sabem) aquilo que ela está ensinando. 

 Mesmo que haja uma distância entre as representações metacognitivas do aprendente 

sobre ele mesmo e o que ele efetivamente consegue fazer (DEGACHE, 1998; LENZ E 

BERTHELE, 2010), entendemos que este tipo de verbalização, que é a percepção sobre as 

próprias aquisições, deve ser valorizado, pois pode ser “um indício do grau de conscientização 

dos aprendentes sobre seu potencial e um indicador de sua implicação na construção de sua 

aprendizagem.” (CARRASCO e PISHVA, 2009:271). 

 Em relação à conscientização sobre o próprio potencial, entendemos que, para tanto, a 

construção de um ambiente com condições favoráveis de exposição às línguas, que visa o 

crescimento do sentimento de eficácia pessoal do aprendente, seja determinante. Algumas 

situações vão permitir reforçar a crença que o aprendente tem em suas competências, no seu 

potencial, entre elas 

 

[...] a persuasão verbal, que é o encorajamento de uma pessoa significativa ao 

olhar do outro [neste caso a pesquisadora-educadora], (...) a autoavaliação das 

competências, de sua força e vulnerabilidade; experiências ativas que permitem 

que o indivíduo compreenda as competências que possui, e experiências 

vicariantes, que modificam o SEP ao observar uma outra pessoa. (BANDURA 

1997/2003 apud PUOZZO CAPRON, 2012:79) 

  

 Perceber seu potencial em relação às competências linguísticas e acreditar em si pode fazer 

com que o estudante se engaje no projeto de aprendizagem, tentando usar suas novas 

competências, se arriscando em novas experiências, apesar das dificuldades e dos desafios que isto 

represente. Sobre esta implicação dos aprendentes em sua aprendizagem, coincidentemente, na 

aula em que foi proposta a questão autoavaliativa, um dos participantes fez um depoimento 

espontâneo em sala de aula, que a pesquisadora-educadora pediu que registrasse e enviasse por e-

mail; mensagem que está reproduzida na sequência: 

 



150 
 

 

 “Dia 21/06/2013, ainda na época que os protestos eram frequentes, minha avó se 

perguntou se estava tendo repercussão internacional, e eu respondi que sim. Mas com essa 

pergunta, eu fiquei curiosa e comecei a procurar por jornais de outros países. Procurei em 

jornais franceses, espanhóis, italianos e portugueses. Visitei na internet o Le Monde, El Mondo, 

Il Giornale e Correio da Manhã. Todas as notícias falavam dos motivos das manifestações, como 

o aumento da passagem, contra a Copa do Mundo, querendo saúde de qualidade, educação de 

qualidade e contra a corrupção. O texto em francês foi o que tive mais dificuldade, mas em todas 

as línguas tentei compreender o que a frase e/ou o parágrafo diziam, também utilizei os 

pronomes pessoais, o formato dos verbos e as imagens.” (R.S.,16) 

 

 Para a pesquisadora-educadora, este depoimento dá a dimensão concreta da transformação 

possível com a Intercompreensão em termos da potencialidade que existe na aprendizagem de 

línguas. No capítulo anterior Metodologia de pesquisa, vimos que, segundo as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (2006), o ensino de línguas estrangeiras, além de 

instrumentalizar o aprendente com conhecimentos linguísticos, deve cumprir um papel 

fundamental no projeto de inclusão social da escola, à medida que possibilita o diálogo com 

outras culturas e o acesso a informações em um universo mais amplo. Com a formação em IC, 

este participante sentiu-se confiante em suas novas competências e em seu novo repertório 

linguístico a ponto de acessar informações em “lugares” dos quais, antes da formação, poderia se 

manter afastado. 

 O que podemos concluir, diante dos resultados vistos e analisados, é que a experiência 

linguística proporcionada a estes estudantes pré-universitários, por meio do curso “Leitura 

plurilíngue”, fez evoluir seu repertório linguístico e seu repertório de estratégias de leitura, o que 

certamente os ajudará em sua inserção na universidade. Contudo, pudemos perceber que o 

desenvolvimento de uma competência de leitura plurilíngue não depende somente da exposição à 

variedade linguística e do ensino de recursos/estratégias de leitura, mas, principalmente, da 

articulação e da mobilização destes recursos de maneira consciente. O que nos faz pensar que 

seria necessário um segundo passo para o desenvolvimento da competência de leitura plurilíngue, 

que seria o trabalho focado na mobilização dos recursos, trabalho para o qual a IC contribuiria 

diretamente, já que “força a objetivação das relações entre as línguas” (ESCUDÉ e JANIN, 

2010:56). 
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 Nas atividades, privilegiamos os aspectos linguísticos em vez dos culturais, certamente 

reflexo desta primeira experiência com a IC e a possibilidade de explorar sistematicamente a 

proximidade linguística entre as línguas aparentadas. Temos ciência, no entanto, que é desejável 

e importante, pela lógica plurilíngue, um trabalho que valorize tanto aspectos culturais quanto 

linguísticos. Este é mais um ponto a ser reconsiderado se aplicarmos o curso em outro grupo. 

Para um desdobramento desta pesquisa, poderia se pensar em um público mais jovem ou com a 

mesma faixa etária que escolhemos, mas com outros protocolos e maior integração com os 

professores de línguas estrangeiras e L1. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Vamos fechar o ciclo desta trajetória tecendo algumas considerações que, por força de 

não serem conclusivas, visto que a dicotomia certo-errado não se aplica à Educação, podem 

apontar caminhos para novas intervenções e pesquisas, seja envolvendo o desenvolvimento da 

competência de leitura plurilíngue, ou outro aspecto da competência plurilíngue e pluricultural. 

Nossa pesquisa, ao investigar o desenvolvimento de um aspecto da competência 

plurilíngue e pluricultural, a competência de leitura plurilíngue, usando para tal fim uma nova 

abordagem metodológica, a IC, em um grupo de estudantes do Ensino Médio, trouxe elementos 

“incomuns” ao universo da prática de ensino de línguas neste nível de escolarização: trabalho 

simultâneo com a família de línguas estrangeiras da qual a língua primeira (L1) faz parte, 

dissociação (deliberada) de competências e transferência de conhecimentos da L1 – elementos 

que esta pesquisa, por meio da prática da IC e da análise de diretrizes presentes nos Parâmetros 

Curriculares para o Ensino Médio (PCNEM), mostrou que podem ser incorporados à prática atual 

de ensino de línguas como trunfos pedagógicos. A didática da IC, devido a seus conceitos 

operacionais (continuum de línguas, intencionalidade e previsibilidade pelo contexto e pela 

forma) e às competências que ajuda a desenvolver, atende ao desenvolvimento da capacidade de 

reflexão sistemática sobre a língua e a linguagem, responde a um trabalho contextualizado 

(práticas sociais), é transdisciplinar, aguça o nível de sensibilidade linguística do aprendiz quanto 

às características das línguas estrangeiras em relação à sua língua primeira e contribui à 

promoção dos letramentos múltiplos. 

 A práxis nos mostrou que o desenvolvimento da competência de leitura plurilíngue é uma 

trajetória complexa, que não acontece durante um curso de 30 horas, mas ao longo da vida, e que 

envolve formação linguística, conhecimento de mundo, vivência (com estrangeiros), aspectos 

cognitivos, metacognitivos e socioafetivos e aprendizagem em autonomia. Considerando estas 

variáveis, o curso “Leitura Plurilíngue”, como espaço constituído de experimentação linguística, 

fez evoluir o repertório linguístico e de estratégias de leitura em LE dos participantes e aumentou 

sua autoconfiança ao provocar a reflexão/conscientização sobre suas potencialidades como 

leitores de línguas estrangeiras aparentadas à L1, numa espécie de letramento plurilíngue. Esta 

evolução certamente contribui para o desenvolvimento da competência de leitura plurilíngue, mas 

não é suficiente para formar o leitor plurilíngue, que é aquele leitor que consegue estabelecer 



153 
 

 

pontes entre as línguas, perceber as regras de passagem de uma língua a outra, entender 

regularidades e diferenças com o objetivo de ajudá-lo na construção do sentido de um texto em 

uma língua que não estudou sistematicamente. 

 Seria imprudente afirmar que os participantes desta pesquisa tornaram-se leitores 

plurilíngues, mas é razoável afirmar que no curso “Leitura plurilíngue” eles desenvolveram 

recursos, ou capacidades, que podem mobilizar ao ler textos autênticos em LE, especialmente as 

aparentadas à L1. O comportamento deles diante dos textos em línguas estrangeiras mudou – os 

textos deixaram de ser barreiras intransponíveis de sentido, à medida que o trabalho com a IC 

mostrou a eles que podem se aproveitar das transferências e da proximidade linguística. Ao longo 

do percurso, percebemos que as transferências, automáticas no início, passaram a ser um pouco 

mais refletidas, chegando, algumas vezes, ao nível metacognitivo. O engajamento nas tarefas 

esteve sempre presente, aspecto que deve ser considerado, uma vez que a atitude diante da língua 

estrangeira (intencionalidade) é um dos conceitos operacionais da IC. 

 Em relação ao objetivo da pesquisa, entendemos que os alunos foram sensibilizados a 

utilizar a IC na leituras em línguas estrangeiras aparentadas ao português. Além do fato da 

pesquisa ter assumido um caráter inédito no contexto no qual ela foi desenvolvida, ela permitiu 

que uma experiência concreta de ensino da leitura plurilíngue fosse inserida na formação do 

aluno do Ensino Médio. A contribuição deste trabalho se insere no âmbito dos projetos 

pedagógicos que podem ser elaborados visando criar espaços na escola de EM e técnica para a 

formação dos estudantes numa perspectiva plurilíngue.  

 O fato é que o plurilinguismo ainda é uma questão a ser discutida no nosso país, apesar de 

fazermos fronteira com países de língua espanhola e francesa e termos em nosso território grupos 

de indígenas e de imigrantes que falam outras línguas, e não a língua portuguesa e suas variações. 

Os recentes acordos de mobilidade internacional entre universidades brasileiras e estrangeiras, 

em um processo contundente de internacionalização da universidade brasileira, abrem um espaço 

importante para esta discussão no contexto educacional, pois geram novas necessidades de 

comunicação e interação com o Outro e, por consequência, novas demandas para o ensino de 

línguas estrangeiras (LE), entre elas o desenvolvimento de competências orais e escritas em 

diversas línguas, não necessariamente todas com o mesmo nível de conhecimento. 

 A diversificação da oferta de LE nas escolas é um primeiro passo no sentido de atender as 

novas necessidades de interação, mais complexas na sociedade contemporânea. Mas, além de 
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capacitar o aprendente a usar uma determinada língua estrangeira para fins comunicativos, o 

aprendizado de LE, se for orientado para tal fim, pode contribuir na formação de um cidadão 

capaz de respeitar a pluralidade linguística e cultural que o cerca.  A inserção das abordagens 

plurais no ensino de LE, notadamente a IC, seria outro passo importante, pois implica de uma só 

vez o trabalho com diversas variedades linguísticas e culturais, aproveitando os conhecimentos 

prévios e competências dos estudantes e “otimizando” o espaço limitados dos currículo – hoje o 

único espaço garantido nos currículos é do inglês e, mais recentemente, do espanhol. “Trabalhar 

com a Intercompreensão consiste em integrar à aprendizagem de uma língua... a aprendizagem de 

uma ou de diversas línguas” (ESCUDÉ e JANIN, 2010:57). 

 Algumas grandes barreiras precisam ser transpostas no sentido de integrar a IC, ou seus 

conceitos, ao ensino de LE no Brasil: a lógica predominantemente monolíngue das instituições 

políticas e educacionais, a ideia de que uma língua franca resolveria os problemas de 

comunicação da sociedade contemporânea, a ênfase da disciplina LE no conteúdo e na gramática 

e, principalmente, o desconhecimento dos sujeitos sobre a IC e as demais abordagens plurais, 

incluindo aí os professores de línguas estrangeiras. 

 Quando um pesquisador compartilha suas experiências com uma nova metodologia, caso 

da nossa pesquisa, assumindo também o papel de educador, passa a contribuir para a reflexão 

docente sobre as práticas de ensino, aproximando teoria e prática – quem nunca ouviu professores 

dizendo “na prática, a teoria é outra”? Este é um discurso comum que pode intimidar iniciativas 

que seriam muito proveitosas para os estudantes, como a IC. Entendemos que o principal passo 

para que os professores de línguas estrangeiras passem a integrar os pressupostos da IC à sua 

prática é sua sensibilização à IC, que passa por uma formação pela IC, visto que a maioria dos 

professores de línguas estrangeiras são todos frutos de uma educação que só conhecia a lógica 

monolíngue. É contraditório falar em reconfiguração dos propósitos do ensino de línguas para 

atender a novas e crescentes demandas geradas pelas interfaces entre as línguas sem falar em uma 

nova formação de professores de línguas estrangeiras, que implicaria o trabalho com conceitos 

apresentados em nosso referencial teórico, como plurilinguismo e educação plurilíngue. 

 Em relação à integração do FLE no contexto da Intercompreensão, Escudé e Janin (2010) 

pontuam que “como ensino de línguas para alofones, o FLE se fundamenta, naturalmente, na 

integração de duas línguas”: língua do aprendente (langue source), uma ou mais, e língua alvo, o 

francês. O aprendente alofone recorre naturalmente à língua primeira para estabelecer relações, 
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construir pontes, mas as abordagens singulares não estimulam este movimento. O professor de 

FLE (ou de outra língua estrangeira), precisa estar ciente das competências linguísticas dos 

aprendentes, “que não estão aprendendo a ler ou a escrever, mas a ler e a escrever em francês, o 

que é radicalmente diferente” (muitas vezes o ensino de uma língua estrangeira parece 

infantilizado porque não se consideram os conhecimentos prévios). Assim, o professor de FLE 

transfere para a matriz de comportamentos de línguas e linguagem já assimilados do aprendente, 

performances na nova língua. A transferência de conhecimentos linguístico é apenas uma das 

bases da IC, a outra está na transferência de competências. 

 Mesmo que tenhamos optado em elaborar um curso de leitura plurilíngue para aplicação 

da IC, os conceitos operacionais da IC, como exemplificamos no contexto do FLE, podem ser 

incorporados de outras formas, em outras medidas.  A experiência de intercompreensão [...] não 

precisa do mesmo espaço reservado às línguas estrangeiras ditas essenciais na grade curricular. 

Em todas as aulas de línguas, primeira ou estrangeira, é possível oferecer esta ‘experiência’ ao 

aprendente [...]” (ALBUQUERQUE COSTA e CAROLA, 2014
114

). A IC integrada, em que os 

professores ensinam as disciplinas do currículo se aproveitando de textos autênticos em outras 

línguas é outro exemplo. Neste caso, o estudante pratica e manipula a língua, construindo quase 

sozinho as competências implicadas em IC. 

 Tanto o professor como a escola (projeto pedagógico) podem se apropriar do potencial da 

IC para a educação em línguas estrangeiras (dimensões linguística e educacional), e explorá-lo 

conforme o projeto de formação dos estudantes que, no Ensino Médio brasileiro, inclui o 

desenvolvimento de consciência social, criatividade e mente aberta para conhecimentos novos. 

 Considerando os pontos positivos e negativos que encontramos ao analisar a nossa 

experiência como pesquisadora-educadora e os resultados dos participantes, buscamos olhar para 

eles como se cada passo fosse um grande passo e como se cada tropeço também fosse um passo 

dado em direção aos objetivos. As competências são um capital individual que a escola ajuda a 

construir, e elas marcam um momento da história do sujeito, não o fim. 

 

 

 

 

                                                           
114

 No prelo. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido assinado pela direção da ETEC 

Gildo Marçal Bezerra Brandão 
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APÊNDICE B – Planejamento do curso Leitura em Francês com abordagem intercompreensiva 

 

Leitura em Francês com abordagem intercompreensiva 

 

Objetivo: coletar dados sobre a aquisição da competência plurilíngue por adolescentes do Ensino 

Médio e do Ensino Técnico submetidos à abordagem intercompreensiva de ensino-aprendizagem 

de línguas estrangeiras. 

Público: jovens do Ensino Médio e do Ensino Técnico, de 14 a 18 anos da ETEC Gildo Marçal 

Bezerra Brandão, em Perus, na grande São Paulo (SP). 

Vagas: 30 

Período: noturno ou matutino (sábado) 

Tipo de participação: voluntária/ modalidade Projeto 

 

Formato:  50 horas/1º semestre 2013  

 aulas semanais de 2h30, durante 15 semanas, totalizando 40 horas de aulas presenciais; 
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 participação em sessão plurilíngue através da plataforma GALANET, totalizando 10 

horas complementares;  

 

Objetivo geral do minicurso: 

 Desenvolver as competências plurilíngue e pluricultural de jovens pré-universitários para 

leitura de textos em línguas românicas (francês, espanhol, italiano). 

Objetivos específicos:  

 Proporcionar aos alunos o contato com três línguas românicas (francês, italiano e 

espanhol) em um único curso, por meio da Intercompreensão
115

 (IC), uma abordagem 

plural de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras modernas; 

 

 Desenvolvimento da habilidade de leitura (compreensão de textos) em três línguas 

românicas (francês, italiano e espanhol); 

 Promover a estratégia de transferência de habilidades já adquiridas em língua materna; 

 Proporcionar aos alunos uma situação de interação real com falantes nativos das línguas 

por eles estudadas através de uma sessão plurilíngue na plataforma Galanet
116

; 

 

Habilidade principal: leitura 

Metodologia: Intercompreensão (IC) 

Vantagens da IC: 

 Favorece o aumento da autoconfiança e da autoestima; 

 Promove a descoberta simultânea de várias línguas estrangeiras modernas; 

 Abre a possibilidade de se aprender com as línguas; 

 Aprende-se de forma rápida; 

 Colabora para autonomia; 

 Promove o respeito pela língua e cultura do outro; 

 

                                                           
115

 A Intercompreensão é um « (...) fenômeno que se verifica quando duas pessoas comunicam entre si com sucesso 

falando cada uma na sua própria língua ». Tem-se, então, um  « processo de compreensão recíproca entre falantes de 

línguas diferentes » EuRom 5 (Bonvino et ali, 2011:2); 
116

 Galanet é um projeto europeu cujo objetivo é desenvolver uma pedagogia da intercompreensão em línguas 

românicas (espanhol, francês, italiano e português), e que tem por finalidade estimular e promover interações e 

necessidades plurilíngues graças às potencialidades oferecidas pela proximidade linguística. 
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Material: próprio e seleção de materiais publicados apropriados à faixa etária a que se destina o 

curso. 

 

Avaliação 

 Autoavaliação por meio de questionários que incentivem a reflexão dos sujeitos sobre 

suas aquisições linguísticas e seu percurso de aprendizagem; 

 Relato/diário de participação na sessão plurilíngue; 

 Exercícios em sala de aula; 

 Portifólio; 

 

Referências bibliográficas: 

 

BONVINO, E et ali. EuRom 5. Sgel; La Maison du dictionnaire; Editore Ulrico Hoepli Milano. 

2011.  

Cadre Européen Commun de Reférence. Conseil de l’Europe, 2001 (versão eletrônica). 

CANDELIER, M. (coord). Marco de Referencia para los Enfoques Plurales de las Lenguas y de 

las Culturas.  CELV, 2008 (versão em espanhol). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

 

APÊNDICE C – Modelo do termo de consentimento livre e esclarecido a ser assinado pelos pais 

ou responsáveis pelo participante  

 

 Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

Prezado(a) _________________________________________________________________________________, você é 

voluntário na pesquisa “Práticas de leitura e desenvolvimento das competências plurilíngue e 

pluricultural  para adolescentes de uma escola de Ensino Médio de São Paulo”117. 

 O objetivo deste estudo é compreender e avaliar como se desenvolvem as competências 

plurilíngue e pluricultural em estudantes pré-universitários expostos a uma abordagem 

diferenciada de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, a Intercompreensão. O objetivo 

final é proporcionar a ampliação do universo linguístico e cultural do aluno no contato com 

outras línguas e culturas. 

 Sua participação nesta pesquisa consistirá em frequentar o curso Leitura plurilíngue – 

intercompreensão, colaborando com as tarefas solicitadas pela pesquisadora e observando o 

cumprimento de, ao menos, 70% de presença nas aulas, que vão acontecer na ETEC Gildo Marçal 

Bezerra Brandão, à rua Presidente Vargas, s/nº Perus - São Paulo - Cep 05207-000 - (11) 3917-

8751 / 8263, a partir do dia 21/03 até o dia 11/07, às quintas-feiras, a partir das 19h00. 

 Sua participação não apresenta nenhum risco. 

 Você tem o direito de pedir outros esclarecimentos sobre a pesquisa e pode se recusar a 

participar ou interromper a sua participação a qualquer momento, sem que isto lhe traga 

prejuízo, exceto pela entrega do certificado de conclusão do curso. 

 Os resultados do estudo serão apresentados em conjunto, não sendo possível identificar 

os indivíduos que dele participaram, e poderão ser publicados em publicações científicas e em 

congressos profissionais, preservando a identidade dos participantes. 

 Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço da 

pesquisadora, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a 

qualquer momento. 

  

 Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa 

e concordo em participar. 

 

 

São Paulo,         de março de 2013. 

                                                           
117

 Nome provisório da pesquisa. 
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Nome e assinatura do participante: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável:_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

E-mail do participante (letra de forma): ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Telefone do participante: _________________________________________________________________________  

 

Pesquisadora: Cristina Helena Carola (11) 99850-3165  

Orientadora da Pesquisa: Profª Drª Heloísa Albuquerque Costa 

Instituição: Programa de pós-graduação de Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos em 

Francês da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP 

End: Av. Prof. Luciano Gualberto, 403 CEP: 05508-900 - Cidade Universitária São Paulo - SP/ 

Brasil 
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APÊNDICE D – Apostila Plurilíngue 
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APÊNDICE E – Fichas da Gincana Plurilíngue 

              

 

 

 

 

 

 

             

             

             

              

             

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vale 1 ponto) Em que língua está escrito este texto? 

(Vale 3 pontos) O que significam as palavras quina e per això? 

 

  

(Vale 3 pontos) Qual o significado das palavras albastru e câte? 
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(Vale 2 pontos) A frase “ce qui 

ne te tue pas” é uma afirmação 

ou uma negação? 

 

(Vale 3 pontos) Qual o 

significado de tue (tuer) e rend 

(rendre)?  

 

 

(Vale 1 ponto) O que o anúncio pretende vender? 

(Vale 3 pontos) Qual o significado das palavras pieno e metà? 
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(Vale 1 ponto) Encontre nos 

textos o equivalente à caixa 

toráxica. 

 

(Vale 2 pontos) Em quais línguas 

os textos estão escritos? 

 

(Vale 3 pontos) Forme os “pares”: 

Umfla: 

Inspirând: 

Intra: 
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(Vale 1 ponto) Que tipo de ajuda a garotinha pede no texto? 

(Vale 2 pontos) Responda a questão que ela faz 

(Vale 3 pontos) O que significam as palavras dove e bisogno? (ho bisogno) 

 

(Vale 1 ponto) Em que local acontece a conversa da charge? 

(Vale 2 pontos) O que significam télécharger e approcher? 



216 
 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vale 1 ponto) Qual o nome do carro que está sendo anunciado? 

(Vale 3 pontos) Qual o significado de autant e route? 

 

 

 

(Vale 1 ponto) O que o anúncio pretende vender? 

(Vale 3 pontos) Qual o significado das palavras libero e scopri? 
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(Vale 1 ponto) Os textos abaixo são listas de que?  

(Vale 2 pontos) O que significam zucchero e oeufs?  

(Vale 3 pontos) Em que línguas estão escritos os textos abaixo? 
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APÊNDICE F – Ficha diagnóstica “Minha história com as línguas” 
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APÊNDICE G – Ficha diagnóstica “Eu e minha língua materna” 
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APÊNDICE H – Ficha diagnóstica “Eu e as línguas estrangeiras” 
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APÊNDICE I – Questionário de autoavaliação “Minha história com as línguas” 
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