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Primeiros contatos com a IC 

 

Leia o texto1 a seguir e responda: 
- sobre o que ele trata? Selecione elementos que justificam sua resposta 
- há palavras parecidas com outras línguas? Grife-as! 
- aliás, você reconhece a língua do texto? 
 

 

Eclipsă totală de Lună vineri seara, 27 iulie | Cea mai lungă din secolul 21! 

 

În seara aceasta, vineri, 27 iulie 2018, are loc o eclipsă totală de Lună, vizibilă în întreaga țară, dacă cerul va fi 
senin. Fenomenul va putea fi observat de oricine, nefiind necesară folosirea instrumentelor astronomice. Cei 
care vor folosi totuși un astfel de instrument, pot să observe mai îndeaproape suprafața lunară, însă datorită 
faptului că umbrele vor lipsi în această seară, craterele Lunii nu vor apărea în relief. Cu un binoclu, se pot 
distinge mai ușor nuanțele pe care Luna le va lua pe durata fenomenului. (...) 

Cu excepția primelor minute, înainte de răsăritul Lunii, oră care variază în funcție de poziționarea geografică, 
fenomenul va fi vizibil din întreaga țară. În această seară, Luna răsare la apusul Soarelui, exact în partea opusă 
a cerului (așadar dinspre est-sud-est). Ora răsăritului variază: cel mai devreme va răsări în Constanța, la ora 
20:26 și cel mai târziu în Arad sau Oradea, la ora 21:02. În Cluj-Napoca, Luna va răsări la ora 20:55. 

 

 

  

                                                           
1 Fonte: https://cluj.com/articole/eclipsa-totala-de-luna-vineri/  
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Atividade Prática I 

A) Leia os excertos a seguir e identifique palavras/expressões transparentes entre as três 
línguas envolvidas e o português. 

 

I - La tradizione del pesce d'aprile, seguita in diversi paesi del mondo, consiste in uno scherzo 
da mettere in atto il 1º aprile. Lo scherzo può essere anche molto sofisticato e ha lo scopo di 
creare imbarazzo nelle vittime, in altri casi è solo un sistema per divertirsi fra amici.   

  

II - También conocido como pez o pescado de abril, es una fiesta dedicada a las bromas. El nombre 
pescado de abril, que recibe la víctima de las bromas, está relacionado con el zodiaco: todo 
acontecimiento que acaecía en esa fecha era relacionado con el hecho de que el Sol abandonaba la 
constelación de Piscis. Napoleón I fue llamado "pescado de abril" cuando se casó con María Luisa de 
Austria un 1 de abril.  

  

III – Poisson d’avril: Expression française qui exprime un canular ou une plaisanterie faits uniquement et 
selon la tradition le premier avril. Pour les enfants, il consiste à accrocher un poisson de papier dans le 
dos de personnes dont on veut se gausser. « Poisson d’avril ! » est aussi l’exclamation que l’on pousse une 
fois qu’une des plaisanteries est découverte.  

   
Pt  It  Fr  Es  

        
        
        
        

  
  

Dica!  

Para além das “línguas” atividades como essa ajudam a trabalhar elementos culturais 
transversais compartilhados entre diferentes nações. 

B) A seguir, temos o primeiro parágrafo de O Pequeno Principe em três línguas românicas. O que 
você nota de próximo entre as características linguísticas (sintaxe, morfologia, tempos verbais 
etc.)? Quais destes pontos poderiam ser trabalhados comparativamente entre elas e o 
português? 
 

Lorsque j’avais six ans j’ai vu, une fois, une magnifique image, dans un livre sur la Forêt Vierge qui 
s’appelait « Histoires Vécues ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve.  

Cuando yo tenía seis años vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba "Historias vividas", una 
magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera.  

Un tempo lontano, quando avevo sei anni, in un libro sulle foreste primordiali, intitolato “Storie 
vissute della natura”, vidi un magnífico disegno. Rappresentava un serpente boa nell’atto di 
inghiottire un animale. Eccovi la copia del disegno. 
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Atividade Prática II 

Em grupos, analise as atividades intercompreensivas a seguir. Para cada uma delas, identifique os 
seguintes elementos: 
- natureza do documento didatizado e línguas envolvidas; 
- possíveis públicos-alvo (faixa etária, escolaridade etc.) 
- objetivos linguístico-comunicativos 
 

Sequência 12 

As línguas e as redes 

De onde estes documentos foram tirados? Sobre o que tratam? Reconhece as línguas? 

 

  O que está escrito?  

                                                           
2 Fonte: Material do Ciclo de Oficinas de Intercompreensão oferecido pelo Centro de Línguas da FFLCH-USP, 
ministrado por Lívia Miranda e Heloïse Vasse em 2016. 
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Reorganize as reações do Facebook por língua. Atenção: duas línguas usam alguns termos 
em inglês.3 

 

J’adore - Me enoja – Sad - Îmi place - M’agrada - Me divierte – Woah – Me gusta - Haha – Me 
entristece - Ahah – Ador - Mi piace - Sigh - Me encanta – Tristete – Grr – Furie – Wow – Love - 
Uau! – J’aime – Me asombra – Triste – Enfadat/ada 

Es       
Fr       
It       

Ro       
Ca       

       
       
       

 

 
 

  

                                                           
3 Fonte : http://www.forbes.ro/facebook-introdus-noi-butoane-de-reactii-55060 
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Sequência 24 

 

                                                           
4 Fonte: “A intercompreensão de línguas românicas: articulando áreas do conhecimento” – Coord. Profª Drª Selma 
Alas Martins 
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7 
 

A intercompreensão na aula de línguas estrangeiras – 22/08/2018 Elaborado por: Lívia Miranda 

Sequência 35 

 

 

  

                                                           
5 Fonte: ESCUDÉ, P. (dir) Euromania, j’apprends par les langues. Manuel d’apprentissage disciplinaire en 
intercompréhension des langues romanes. 2008.  
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Atividade Prática III 

Em um grupo formado por professores das três línguas, pensem juntos em atividades envolvendo 
mais de uma língua (a língua que cada um ensina + 1 língua românica, pelo menos, e que pode ser o 
português). Reúna as ideias na tabela a seguir. 

 

Línguas envolvidas: 
 
 
 
 
Documentos utilizados/temáticas exploradas: 
 
 
 
 
 
Principais estratégias estimuladas: 
 
 
 
 
 
Algumas atividades/exercícios: 
 
 
 
 
 
Característica linguística/gramatical destacada 
 
 
 
 
 

 

  



9 
 

A intercompreensão na aula de línguas estrangeiras – 22/08/2018 Elaborado por: Lívia Miranda 

Referências bibliográficas dos slides e bibliografia complementar 

BONVINO, E. Lo sviluppo delle abilità di lettura nell’ottica dell’intercomprensione. In BONVINO, E.; LUZI, 
E.; TAMPONI, A. (coord):  (Far) apprendere, usare e certificare una lingua straniera. 2012, p. 139-152. 
Disponível em:  <http://lingueletteratureculturestraniere.uniroma3.it/bacheca/ebonvino/wp-
content/uploads/sites/13/2014/11/BONVINO-Lettura-e-IC.pdf>. (versão não paginada). Acesso em: 14 mai. 
2017. 

______.; FAONE, S. Valutare le abilità ricettive. Che cosa ci insegna la comprensione tra lingue affini. 
Italiano a stranieri, n. 21, 2016, p. 20-25.  

CARULLO, A.M. et al. Intercomprensión en Lenguas Romances. Propuesta didáctica para el desarollo de 
estratégias de lectura plurilíngue. Córdoba, Ediciones del Copista, 2007. 

______.; MARCHIARO, S. La integración de aprendizajes linguísticos en la escuela secundaria. In: 
DEGACHE, C  GARBARINO, S. (Ed.), Itinéraires pédagogiques de l’alternance des langues: 
l'intercompréhension. Grenoble: ELLUG, collection Didaskein, 2017, p. 61-74. 

CADDEO, S.; JAMET, M-C. L’intercompréhension: une autre approche pour l’enseignement des langues. 
Paris, Hachette, 2013. 

DEGACHE, C.; GARBARINO, S. Jalons, diffusion et itinéraires des approches intercompréhensives. In: 
DEGACHE, C; GARBARINO, S. (Ed.), Itinéraires pédagogiques de l’alternance des langues: 
l'intercompréhension. Grenoble: ELLUG, collection Didaskein, 2017, p. 7-23. 

JAMET, M-C.; SPIŢĂ, D. Points de vue sur l’intercompréhension: de définitions éclatées à la constitution 
d’un terme fédérateur. In: FERRÃO TAVARES, C.; OLLIVIER, C. (Ed.) O conceito de intercompreensão: 
origem, evolução e definições. Redinter-Intercompreensão, 1. Chamusca, Edições Cosmos, REDINTER, 
2010. Disponível em: <http://www.redinter-intercompreensao.eu/numeros-publies/numero-1>. Acesso 
em: 02 nov. 2014. 

MARTINS, S.A. A intercompreensão de línguas românicas: proposta propulsora de uma educação 
plurilíngue. In: MOARA, Revista do programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal do 
Pará, n. 42, jul./dez. 2014, p.117-126. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/moara/issue/view/42/showToc>. Acesso em: 25 mai. 2015. 

______. L’intercompréhension des langues romanes au service de l’amélioration de l’enseignement des 
langues au Brésil. In: Synergies Brésil, n. spécial 1, 2010, p. 107-114.  Disponível em: 
<http://gerflint.fr/Base/BresilSPECIAL1/selam_alas.pdf>. Acesso em: 23 fev.  2018. 

MEISSNER, F.-J.; et al. EuroComRom – Les sept tamis: lire les langues romanes dès le départ. Aachen: 
Shaker, 2004. 

OLIVEIRA, J.M.F. A intercompreensão em Línguas Românicas nas aulas de Inglês: alavanca para a 
valorização dos conhecimentos prévios e autoestima dos aprendizes? Dissertação (Mestrado em 
Estudos da Linguagem) Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015.  Material didático 
disponível online: 
https://memoria.ifrn.edu.br/bitstream/handle/1044/971/Intercompreensao%20de%20linguas%20-
%20Ebook.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

SOUZA, R. E. G. Didática do Plurilinguismo: Efeitos da Intercompreensão de Línguas Românicas na 
Compreensão de Textos Escritos em Português. 2013. Tese. (Doutorado em Estudos da Linguagem) 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013. 

 


