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Prólogo

 Como desde hace ya doce años, el Foro de Lenguas de la ANEP se 
ha  convertido en el encuentro más importante del país, y de la región, en 
lo referente a lenguas maternas, segundas lenguas y lenguas extranjeras.  
Cientos de profesionales de la educación se dieron cita para compartir ex-
periencias, investigaciones y tiempo con colegas y amigos. Esto hace que el 
FLA no sea solo un evento académico sino un evento social de intercambio y 
educativo por excelencia. 

 Los ecos del evento se sienten en los meses posteriores. Desde las 
charlas en la jornada inaugural hasta cada una de las ponencias que tuvieron 
lugar el día posterior han sido evaluadas y valoradas con altísimo interés por 
parte de los participantes. La presencia de invitados especiales nacionales 
así como regionales e internacionales he jerarquizado más aún el evento. 

 Estos hechos que parecen anecdóticos se reviven al momento de 
compendiar las ponencias del 12fla que están recibiendo ustedes hoy a tra-
vés de este libro. En el van a encontrar diferentes idiomas, diferentes pers-
pectivas pero todas poseen el mismo amor por la vocación de enseñar que 
tienen nuestros docentes e invitados.  Asimismo, mientras recopilábamos las 
ponencias del 2019 estamos trabajando en la concreción del 13fla. Un foro 
que será sin dudas muy distinto a como lo habíamos imaginado y que nos 
pone nuevos desafíos y escenarios para enfrentar. 

 Desde la Dirección de Políticas Lingüísticas queremos agradecer a 
cada uno de los que contribuyo con la realización de este libro, de este even-
to, que por sí solo se posiciona como el más importante. Espero que disfruten 
de la lectura del mismo como lo he hecho yo. 

Los esperamos en el 13fla.
Dr. Aldo Rodríguez



8



9

ÍNDICE INTERACTIVO

• Construir desde el nosotros. Trabajando con estudiantes 
migrantes y refugiados en educación media. Prof. Virginia 
Gründler

• Taller de cine: Inclusión bajo la lupa. Lic. Valeria Paola 
Kraft

• Desafíos en el aula de lenguas. Prof. Maribel Fernández

• Tra il dire e il fare…il mare. Come la tecnologia può 
aiutarci a ridurre le distanze. Prof.ssa  Adriana La Buonora

• L’italiano sul palcoscenico: il melodramma. Prof.ssa 
Antonella Agostinis

• Panorama geral da educação dos surdos no Brasil: 
Análise de algumas ações realizadas no interior do estado 
de São Paulo. Vanessa Regina de Oliveira Martins, Lara 
Ferreira dos Santos, Lilian Cristine Ribeiro Nascimento

• Ensino de Português  L.E.. Prof.Mestre José Luiz Miranda

• Best practices in teaching writing. Valeria Elizabeth 
Machines Chappe 

• Teachers’ challenge: How to teach in the 21st century. Ana 
Vidal Rabassa 

• Literatura de cordel e o cangaço como prática educativa. 
Prof. Nara Dos Santos, Prof. Carolina Bustos

• Traducción e interpretación de Lenguas Orales a Lenguas 
visuales espaciales. Sylvia Yaneth Siré

• Inglés Sin Límites. Dr. Aldo Rodríguez, Prof. María 
Florencia Pérez, Mtra. Valentina Alpuín, Prof. Valentina 
Dubini





11

Descargable en www.politicaslinguisticas.edu.uy

Construir desde el nosotros. Trabajando con estudiantes migrantes 
y refugiados en educación media

Virginia Gründler
Políticas Lingüísticas, ANEP

vgrundler@anep.edu.uy

La presencia de estudiantes migrantes y refugiados en educación media 
está directamente relacionada con una ola migratoria que está ocurriendo 
en nuestro país desde hace ya algún tiempo (Ministerio de Desarrollo 
Social, 2017). En este sentido, nuestro trabajo como educadores no debe 
quedar al margen de ello y, por tanto, sería importante que se tomaran en 
cuenta determinados factores que promueven una verdadera inclusión 
de dichos estudiantes. En concordancia con las pautas adoptadas desde 
hace ya varios años en lo que respecta a políticas de inclusión, es que 
en Políticas Lingüísticas de la ANEP se vienen desarrollando varias 
acciones que han favorecido la inclusión de estos jóvenes en el sistema 
educativo uruguayo. Dichas acciones se han focalizado en la enseñanza 
del idioma a los estudiantes, el acompañamiento de sus trayectorias 
educativas y el trabajo conjunto con sus familias. Se propone entonces, 
en esta comunicación, abordar una aproximación algunos factores 
relevantes en el trabajo con los estudiantes resaltando la importancia 
del trabajo colaborativo con varios actores de la comunidad educativa 
en el entendido de que las construcciones colectivas son siempre más 
beneficiosas. 

Si bien, se pretende abordar la temática en el marco de la enseñanza 
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del español como segunda lengua a estudiantes migrantes o refugiados 
no hispanohablantes de la ANEP, se cree que dicho abordaje también 
puede hacerse desde cualquier otra área del conocimiento. Además, y 
antes de describir detallada aunque no exhaustivamente de los factores 
antes mencionados es importante especificar dos conceptos importantes. 
A lo largo de este trabajo los conceptos de persona migrante o refugiada 
siguen el mismo sentido en el que Edwards (2016) los define. El autor 
sostiene que las personas migrantes eligen trasladarse no a causa de 
una amenaza directa de persecución o muerte, sino principalmente para 
mejorar sus vidas al encontrar trabajo o educación, por reunificación 
familiar, o por otras razones. A diferencia de los refugiados, quienes no 
pueden volver a su país, los migrantes continúan recibiendo la protección 
de su gobierno. 

Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) determina que: 

Los refugiados son personas que huyen de conflictos armados o 
persecución. Con frecuencia, su situación es tan peligrosa e intolerable 
que deben cruzar fronteras internacionales para buscar seguridad 
en los países cercanos y, entonces, convertirse en ‘refugiados’ 
reconocidos internacionalmente, con acceso a la asistencia de los 
Estados, el ACNUR y otras organizaciones. Son reconocidos como 
tal, precisamente porque es muy peligroso para ellos volver su 
país y necesitan asilo en algún otro lugar. Para estas personas, la 
denegación del asilo tiene potencialmente consecuencias mortales.

De acuerdo a lo estipulado por las leyes uruguayas (Ley 18.076 y Ley 
18.250) toda persona migrante o refugiada tiene diferentes derechos y 



13

Descargable en www.politicaslinguisticas.edu.uy

obligaciones. Es importante entonces que los educadores estemos al tanto 
de las anteriormente mencionadas definiciones y de la reglamentación 
vigente de nuestro país para poder promover igualdad de derechos entre 
todos nuestros estudiantes.

Considero que es importante promover la existencia de algunos factores 
cruciales intervinientes en el trabajo con los estudiantes. Dichos factores 
son: el trabajo colaborativo, la mediación cultural y lingüística, la motivación 
académica, la competencia intercultural y la enseñanza de la lengua desde 
una educación intercultural utilizando el enfoque comunicativo. En primer 
lugar, hay que destacar que el trabajo de clase se apoya en el marco de 
la educación intercultural, definida como “la educación como procesos 
socioculturales que contribuyen a formar personas libres y autónomas; 
capaces de pensamiento crítico y participantes activos en la sociedad.” 
(Aguado y Mata, 2017). Además, a nivel metodológico otro factor crucial 
el trabajo desde el enfoque comunicativo (Richards y Rodgers, 1999) 
puesto que se prioriza la interacción con el medio, la comunicación, 
ya que, entre otros, es fundamental que el estudiante se inserte en la 
comunidad de acogida. En este sentido, también es importante el rol del 
docente puesto que, el mismo es un facilitador, el docente es un mediador 
social, cultural y lingüístico (Trovato, 2016). La acción de mediar implica 
conciliar, implica entenderse con el otro, pero las barreras culturales o 
lingüísticas muchas veces hacen que ese entendimiento sea muy difícil 
para nuestros estudiantes. Por lo tanto, creo que el rol mediador del 
docente es fundamental, y es en el contexto educativo multilingüe y 
pluricultural, donde la mediación lingüística y cultural es clave. Otro factor 
fundamental en el trabajo con la población estudiantil antes mencionada 
es la competencia intercultural (Consejo de Europa, 2002). Según el 
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Diccionario de términos claves de ELE del Instituto Cervantes: 

“por competencia intercultural se entiende la habilidad del 
aprendiente de una segunda lengua o lengua extranjera para 
desenvolverse adecuada y satisfactoriamente en las situaciones 
de comunicación intercultural que se producen con frecuencia en 
la sociedad actual, caracterizada por la pluriculturalidad”.

Otros de los factores a destacar es la motivación la cual según Gardner 
(1985) “refiere a la combinación de esfuerzo, junto con el deseo de 
alcanzar el objetivo que es aprender una segunda lengua o una lengua 
extranjera, sumado a actitudes favorables en cuanto al aprendizaje de 
esa lengua.” (p.10). Finalmente, cuando todo lo anterior interacciona 
entre sí y, a su vez, con la dimensión afectiva (Arnold, 2000) de los 
sujetos participantes activos de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
es cuando se obtienen resultados más positivos en cuanto a los logros 
alcanzados en relación a los objetivos propuestos.

Consideraciones finales

En esta comunicación se abordó la temática que engloba el trabajo 
con estudiantes migrantes o refugiados no hispanohablantes de la 
ANEP. También se resaltó la importancia de la inclusión estudiantil 
y para ello se cree crucial el rol que jugamos todos los actores 
educativos en su interacción social, así como en aspectos culturales y 
además se destacaron algunos factores importantes que interactúan 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Los 
factores a los que se hizo referencia fueron el trabajo colaborativo, 
la mediación cultural y lingüística, la motivación académica, la 
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competencia intercultural y la enseñanza desde una educación 
intercultural enfatizando el trabajo desde el enfoque comunicativo.

Bibliografía

Aguado, T. & Mata, P. (2017). Educación Intercultural. Madrid: 
UNED.

Arnold, J. (2000) La dimensión afectiva en el aprendizaje de 
idiomas. Madrid, España: Cambridge University Press. Traducción 
de Alejandro Valero.

Edwards, A. (2016) «¿’Refugiado’ o ‘migrante’? ¿Cuál es el término 
correcto?». Recuperado de http://www.acnur.org/noticias/noticia/
refugiado-o-migrante-acnur-insta-a-usar-el-termino-correcto/ 
Consultado el 10/09/2019.

Gardner, R. (1985). Social psychology and second language 
learning: The role of attitudes and motivation, Edward 
Arnold, London. 

Instituto Cervantes [sin fecha] Diccionario de términos claves de 
ELE. Consultado en https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_
ele/diccio_ele/diccionario/interlengua.htm el 01/10/2019.

Ley 18.076 Derecho al refugio y a los refugiados (2008) 
Consultada el 10/09/2019 en https://legislativo.parlamento.gub.
uy/temporales/leytemp3758613.htm 

Ley 18.250 Migración (2006) Consultada el 10/09/2019 en https://
legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp5230996.htm 



Foro de Lenguas de ANEP / Dirección de Políticas Lingüísticas

16

Ministerio de Desarrollo Social (2017) Caracterización de las 
nuevas corrientes migratorias en Uruguay. Nuevos orígenes 
latinoamericanos: estudio de caso de las personas peruanas y 
dominicanas. Montevideo, Uruguay: MIDES.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002) Marco común 
europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 
evaluación. Madrid, España: Anaya.

Richards, J. C. y T. S. Rodgers (1999) «Communicative Language 
Teaching» en Approaches and Methods in Language Teaching. 
Cambridge, Estados Unidos: Cambridge University Press. 64-86.

Ryan, R. M. y Deci, E. L. (2017). Self-determination theory. Basic 
psychological needs in motivation, development, and wellness. 
Nueva York, Estados Unidos: The Guilford Press.

Trovato, G. (2016) Mediación lingüística y enseñanza de español/
LE. Madrid, España: Arco/Libros.



17

Descargable en www.politicaslinguisticas.edu.uy

Taller de cine: Inclusión bajo la lupa

Lic.Valeria Paola Kraft
Escuela 97 de Maldonado
kraftvaleria26@gmail.com

Introducción

El cine como herramienta de enseñanza-aprendizaje brinda una 
oportunidad única de enfrentar a nuestros alumnos/as con el concepto 
de inclusión, su problematización y aplicación en diferentes ámbitos 
(instituciones, familia, sociedad) de manera interactiva y crítica. El 
análisis de los diferentes aspectos que engloba el concepto, así como 
el efecto que genera en los diferentes ámbitos donde como sujetos nos 
relacionamos, es explicitado en películas que abordan los más variados 
temas relacionados con él: racismo, xenofobia, desigualdad de género, 
diversidad de género, necesidades especiales, etc. El poder “vernos” 
como sociedad e individuos en el espejo cultural de esta manifestación 
artística nos permite pasar de ser meros observadores a sujetos reales 
del cambio, evaluando procederes, ideas preconcebidas y accionares en 
diferentes ámbitos sociales.

Marco teórico

Pero empecemos por dar un breve marco teórico a varios conceptos 
involucrados en este taller: inclusión, educación inclusiva, lenguaje para 
la inclusión y cine (u otros productos audiovisuales) como herramienta 
educativa y de inclusión. 
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Respecto a la inclusión educativa, nuestro país ha sido conocido 
históricamente por los corolarios de la propuesta educativa Vareliana: 
laicidad, gratuidad, obligatoriedad. Estos principios han guiado el 
desarrollo de políticas educativas acordes que fomentan la “igualdad 
de oportunidades”, el “todos pueden aprender” y la concreción de 
políticas integradoras e inclusivas en las aulas del sistema educativo. Sin 
embargo, es desde 1995 en adelante que dichas políticas educativas se 
han desarrollado fuertemente en búsqueda de una “educación inclusiva” 
(UNESCO,2007 p.8,9) que pueda superar los niveles de exclusión 
generados por un país cuyo ideal de “homogeneidad” es obsoleto, y sus 
niveles de exclusión social y marginalidad son crecientes. 

A su vez, definir la inclusión educativa y lo que ésta conlleva no ha sido 
tarea fácil, el término inclusión aún mantiene, según la Dra. María Ester 
Mancebo (2010, p.3) “un carácter polisémico”; pero podemos utilizar, 
como concepto general, el desarrollado por la UNESCO y UNICEF en 
sucesivas publicaciones desde el 2008 en adelante : La UNESCO define 
la educación inclusiva como “un proceso orientado a responder a la 
diversidad de los estudiantes incrementando su participación y reduciendo 
la exclusión en y desde la educación. Está relacionada con la presencia, 
la participación y los logros de todos los alumnos, con especial énfasis 
en aquellos que, por diferentes razones, están excluidos o en riesgo de 
ser marginados” (2008) y la OEI en conjunto con UNESCO en su  Guía 
para asegurar la inclusión y la equidad en la educación en Iberoamérica 
(publicada en 2018) presenta un glosario muy concreto y práctico que 
define la inclusión como un  “Proceso que ayuda a superar los obstáculos 
que limitan la presencia, la participación y los logros de los estudiantes” y 
la  Educación inclusiva como “Proceso de fortalecimiento de la capacidad 
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del sistema educativo para llegar a todos los estudiantes” (2018).

Así mismo se señala allí que “La inclusión y la equidad son principios 
fundamentales que deberían orientar todas las políticas, planes y 
prácticas educativos(...) Estos principios reconocen que la educación es 
un derecho humano(...)Asegurar que todos los alumnos tengan acceso a 
una educación de calidad también es reconocer el valor intrínseco de la 
diversidad y el respeto de la dignidad humana”. 

Frente a esta definición, varios autores han señalado la necesidad de 
adaptar nuestro rol docente a la diversidad presente en nuestras aulas y 
en pro de dicha inclusión. Así, R. Arnove (2007 p.17) señala que algunos 
de los rasgos que presentan los docentes “inclusivos” son: adaptar sus 
prácticas a las necesidades de sus alumnos, ser “forjadores de sueños”, 
estar entregados al crecimiento integral de sus alumnos; además Inclusión 
International señala que “Cada vez que un maestro se asegura que todos 
los estudiantes en la clase estén participando por igual en una actividad 
dada están realizando una práctica inclusiva” (2013). 

Desde el marco legal, Uruguay garantiza mediante varias leyes la 
inclusión y especialmente la educativa.  El art 8 de la ley 18.437 (llamada 
ley de educación) señala que “Para el efectivo cumplimiento del derecho 
a la educación, las propuestas educativas respetarán las capacidades 
diferentes y las características individuales de los educandos, de forma de 
alcanzar el pleno desarrollo de sus potencialidades.”. Implícitamente este 
artículo nos ubica, a los docentes, como agentes primarios para asegurar 
el cumplimiento de dicho derecho, sin dejar de lado que es el sistema 
educativo en su conjunto y mediante políticas educativas específicas, 
quien debe asegurarlo.  Otras leyes, como la 18.418 y la 18.651 refieren 
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específicamente a la protección e inclusión en el ámbito educativo (y 
otros) de las personas con discapacidad, la 18.104 a la igualdad de 
derechos y oportunidades de hombres y mujeres y finalmente, la 19.684 a 
la protección y acceso de las personas transgénero a los mismos ámbitos 
ya mencionados. 

En cuanto al lenguaje, debemos recordar que el lenguaje no es solo 
un medio para comunicarnos. Tomemos como base, por ejemplo, los 
postulados de Jerry Fodor (en su libro “El lenguaje del pensamiento”) 
que señala que existe una especie de lenguaje específico utilizado en los 
procesos mentales, que permite el desarrollo de pensamientos complejos 
a partir de conceptos más simples, lo cual pone al lenguaje como centro 
de la estructuración de nuestros pensamientos, lugar de privilegio para 
definir cómo pensamos y no solo cómo nos comunicamos. Además, los 
investigadores españoles Jiménez Rodrigo, Onsalo y Traverso, señalan 
en su investigación sobre lenguaje no sexista (2011) que “El lenguaje 
hace pensamiento, se piensa cuando se habla y, al mismo tiempo, 
representa y construye realidad” y toman las ideas de Barker y Galasinski 
para afirmar que “Los estudios culturales han enfatizado cómo el lenguaje 
no es un espejo independiente del mundo, sino que lo construye y lo 
configura”. En esta línea, el pensador Foucault (1975) también señala 
que en lenguaje es, en consecuencia, no neutral ni aséptico y que 
produce efectos sociales, y que el uso o no de ciertas palabras estructura 
relaciones, identifica y construye identidades, invisibiliza o hace visibles 
grupos específicos, etc. 

En el sentido de nuestro taller, el lenguaje no queda exento del análisis 
como objeto cultural y creación colectiva, que define también nuestras 
ideas y prejuicios en cuanto al concepto de inclusión; y este taller pretende 
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ser herramienta crítica del análisis del mismo y como lo utilizamos para 
potenciar la mencionada inclusión o no. El uso discriminatorio o no del 
lenguaje en las creaciones culturales como el cine influye en cómo 
percibimos a otros, la realidad de nuestro entorno, las actitudes que 
tomamos respecto a los demás, etc. 

Cine e inclusión

El lenguaje audiovisual y en este caso el cine en particular, son potentes 
herramientas para favorecer el análisis crítico de los procesos de inclusión 
de diversos grupos a lo largo del proceso histórico, grupos llamados 
tradicionalmente  “minoritarios”, entre los cuales UNESCO señala por 
ejemplo: personas con discapacidad o afectados por enfermedades 
“raras” (en el sentido de no comunes), pobladores rurales e indígenas, 
personas en situación de calle o marginalidad, personas de los colectivos 
LGBTIQ, mujeres, grupos históricamente segregados por etnia, religión 
o color de piel, etc. El acceso al cine como medio de comunicación y 
expresión cultural también debe ser garantizada para todos por igual, 
para que cada persona pueda acceder en igualdad de condiciones al 
disfrute, pero también a participar activamente de la vida política, cultural 
y social de su entorno y del mundo global. En palabras de José María 
Olayo en su artículo “Cine y discapacidad” (2014) “el cine es un medio 
poderoso para conocer y aprender, y para adquirir informaciones muy 
diversas. Te permite además viajar a mundos de fantasía (...)el medio 
audiovisual crea, recrea, traduce sentimientos, explora los sentidos y 
nos presenta múltiples realidades, lo que lo convierte en un instrumento 
clave para colaborar en el proceso de inclusión”. Debido a ello también 
es importante prever que cada alumno pueda tener acceso pleno 
al momento de trabajar con películas o series, asegurándonos de 
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adaptar la experiencia a las diferentes situaciones personales: recuadro 
con lenguaje de señas, subtítulos y su tamaño adecuado, servicios 
de audiodescripción para personas no videntes, salas preparadas 
para favorecer la movilidad y comodidad, etc. Es de destacar que la 
tecnología y el uso de los dispositivos móviles han ayudado a acceder a 
muchas aplicaciones que permiten obtener muchos de estos medios de 
“adaptación” de manera sencilla y gratuita (ej.: audescmobile, los cc de 
YouTube, etc.). Así el uso de diversas tecnologías asegura la idea de un 
acceso multimodal al conocimiento, y favorecen la inclusión de todos en 
la experiencia educativa. 

El taller de cine desarrollado con mis alumnos busca analizar desde la 
perspectiva de la inclusión, que ya hemos definido y explicitado, las ideas 
que transmiten o ilustran las películas en relación al tema. Es así que 
antes, durante y después de cada película realizamos un trabajo con 
fichas (individuales, grupales) que nos permite sistematizar nuestras 
observaciones, ideas y percepciones para luego analizarlas. Estas fichas 
buscan, además, utilizar el lenguaje escrito (y muchas veces oral, ya que 
realizamos también videos y podcasts) para explicitar los preconceptos 
analizados, los prejuicios implícitos en las historias narradas y hacer visible 
el uso en las mismas del lenguaje como reflejo del pensamiento sobre “los 
otros” (por ejemplo, en algunas películas hemos visto cómo se refieren los 
personajes en situación de privilegio respecto a aquellos “discriminados” 
o en situación de exclusión). En las fichas previas al visionado de la 
película, serie o fragmento (no siempre vemos las películas completas, 
dependiendo de lo apropiado o no de todo el contenido a la edad) se 
contestan preguntas que apuntan a las expectativas que genera el título, 
la imagen del cartel promocional o alguna frase seleccionada del guion 
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para así explicitar nuestros propios preconceptos sobre el tema a tratarse. 
Como ejemplo de ello, al trabajar con la película “Extraordinario” (basada 
en el libro Homónimo de J.R Palacio) el título sirvió como disparador 
para explicitar a quién podían “catalogar”  los alumnos  de ser alguien 
“extraordinario” y pudimos ver las ideas previas de los alumnos que 
marginalizaban a individuos con ciertas características de enmarcarse en 
esa definición (muy pocos mencionaban personas del género femenino, 
o personas pertenecientes a grupos como el colectivo LGBTIQ, personas 
con discapacidad, etc.). Una vez vista la película, el análisis de lo que 
significaba “ser extraordinario” fue totalmente diferente a la inicial, y tuvo 
un alto componente de autocrítica de los preconceptos manejados por 
los personajes-y nosotros-sobre dicho concepto. El paralelismo entre 
la exclusión que sufre al principio el personaje principal y la exclusión 
de personas con discapacidades o enfermedades raras (en términos de 
poco comunes) de la definición de “extraordinario” de los alumnos fue 
también objeto de amplio análisis, no sólo en cuanto al origen cultural 
de nuestras ideas previas sino también en cuanto al lenguaje utilizado 
en la película para demostrar la inclusión/exclusión que generaban los 
personajes secundarios respecto al principal. 

Para el taller se seleccionaron películas bajo el criterio de que cubrieran 
dos aspectos: el análisis de la inclusión en diversos ámbitos e instituciones 
de grupos históricamente excluidos, y la relación con los contenidos del 
PEIP en diversas áreas (sobre todo el área del Conocimiento Social). 
Un buen recurso para explorar películas y seleccionarlas de acuerdo 
a las necesidades y características de nuestros alumnos es la página 
web filmaboutit.com, un buscador de películas por tema. Las películas 
seleccionadas para el taller abarcaron los temas de discapacidad (ej.: 
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Extraordinario, Mi nombre es Sam, Forest Gump, Super Brother, Temple 
Grandin, etc.),  racismo y xenofobia (Figuras Ocultas, The Help, 42, 
Plantea 51, La vida es bella, etc.), y estereotipos de género y su ruptura 
(Valiente, Zootopia, Billy Elliot, Quiero ser como Beckham, Figuras 
Ocultas, etc.) entre otros. 

Conclusiones e implicancias

En una película de las vistas durante el taller con los niños, “Tánger Gool” 
(documental español sobre un equipo de fútbol femenino de Marruecos 
que busca romper estereotipos de género y superar diferencias culturales 
entre países vecinos) la protagonista de la historia dice: “La vida es bonita 
si encuentras tu lugar en ella”. Esta frase quedó prendida en el corazón 
de mis alumnos y fue el leit motiv del resto del taller de cine. Esta frase 
encierra el porqué de este taller, la idea guía de que todos tenemos un 
lugar, y que debemos estar incluidos en todos los aspectos porque somos 
sujetos de derecho y solo así los ejercemos plenamente; pero sobre todo 
de que somos nosotros los responsables de a su vez proteger y hacer 
una realidad el derecho de los otros a también encontrar su lugar y vivir 
plenamente. El cine es una herramienta para pensar-hacer al respecto. 
Juntos podemos encontrar y construir muchas más.
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Desafíos en el aula de lenguas

Prof. Maribel Fernández
CES, ANEP

maribelfernandez59@gmail.com

“ La belleza del mundo radica en la diversidad de su gente.” 

Con frecuencia la heterogeneidad de un salón de clase es percibida como 
un gran desafío. En realidad esa diversidad es lo que hace que cada 
espacio áulico se constituya en un lugar privilegiado donde se pueden 
construir aprendizajes ricos y variados. También se aprende a conocer al 
otro, al diferente, a compartir, a respetar y ser respetado.

El término diversidad significa variedad, un número de diferentes clases. 
En el contexto escolar puede significar la aceptación de mentes diferentes 
dentro de una misma clase. 

Trabajar con la diversidad promueve la implementación de un estilo de 
aprendizaje activo, no pasivo. Para los estudiantes con necesidades 
especiales, las aulas inclusivas deben suministrar un espacio con el cual 
establezcan un sentido de pertenencia. No puede haber un verdadero 
aprendizaje si el alumno se siente fuera de lugar.

El concepto de diversidad está fuertemente ligado al contexto. Representa 
aceptación y respeto. Significa comprender que cada individuo es único 
y reconocer nuestras diferencias individuales en relación con raza, 



etnicidad, género, orientación sexual, estatus socio-económico, edad, 
habilidades físicas, creencias religiosas u otras ideologías.

Un aula inclusiva es aquella que ofrece a todos los aprendices una 
oportunidad para ver las diferencias, tomar conciencia y aceptar la 
diversidad. Dicha inclusión educativa promoverá el desarrollo de las 
destrezas comunicativas y del sentido de comunidad entre los estudiantes 
con y sin necesidades especiales. 

“Children that learn together, learn to live together” (Bronson, 1999). 

Los niños que aprenden juntos, aprenden a vivir juntos. 

Para lograr este objetivo el currículum y la instrucción deben ser flexibles, 
permitir cambios basados en el ánimo de la clase, las expectativas de los 
estudiantes y los estilos de aprendizaje y actitudes de cada estudiante 
en el grupo. Sin embargo, no es únicamente tarea de los docentes 
desarrollar una instrucción adecuada que contemple los diversos estilos 
de aprendizaje y otros aspectos. Es fundamental que los estudiantes 
se muestren predispuestos a aceptar los desafíos y los tiempos de sus 
pares y sus docentes. No obstante, si lo que se pretende es conseguir 
un impacto en las formas de comunicación de los alumnos, los docentes 
deberán apostar a la creatividad al momento de impartir sus clases.

Es en este sentido que podemos afirmar que la enseñanza para la 
diversidad se trata de implementar un conjunto de prácticas que incluyen :

• Identificar de qué manera ello afecta el salón de clase y adoptar 
medidas que promuevan un aula inclusiva, explorando estas 
diferencias en un ambiente seguro , positivo y enriquecedor.



• Comprender y valorar la interdependencia humana de la cultura y de la 
naturaleza.

• Comprender que existen diferentes formas de conocer y saber

• Comprender que la discriminación crea y sostiene privilegios y desventajas 

• Tratar de eliminar cualquier tipo de discriminación.

Todos los docentes debemos recordar que desde abril de 2017 ANEP presentó un 
protocolo de actuación para la inclusión de personas con capacidades diferentes 
en los centros educativos, tanto del ámbito público como privado.  Todos debemos 
estar dispuestos a instrumentar las adecuaciones curriculares necesarias que 
garanticen el derecho a la educación de todos las personas que así lo requieran.

Se han realizado algunos avances al respecto: desde las adecuaciones edilicias 
hasta las adecuaciones curriculares vinculadas a lo pedagógico, pero es importante 
seguir profundización y trabajando en esa dirección.

Los grandes desafíos que se pueden presentar tienen que ver con la falta de 
compromiso de algunos alumnos y el sentirse fuera de lugar de otros, las expectativas 
poco realistas de algunos docentes en su afán de buscar la homogeinización.

El primer paso que se debe dar es reconocer que las diferencias existen y que 
constituyen una fortaleza y no lo contrario. 

La autora Barbara Gross Davies afirma que “ no hay una solución universal o reglas 
específicas que respondan a la etnicidad, los géneros y la diversidad cultural del 
salón de clases. Por lo tanto, nos recomienda :

• Tener claro nuestros propios sesgos y estereotipos

• Tratar a cada estudiante de manera individualizada y respetuosa

• Poner atención en el lenguaje que usamos, ser sensibles con la terminología



• Cuidar el clima cultural de nuestra clase, evitar incomodidades innecesarias a 
los alumnos.

• Respetar por igual las diferentes habilidades de nuestros estudiantes. Tratar 
de ser justo a la hora de evaluar.

• Seleccionar materiales de estudio apropiados y si no lo son citar las falencias 
y discutirlas con los alumnos 

• Implementar un currículo inclusivo. 

• Proponer tareas que contemplen las diferencias.

• No subestimar a los alumnos.

• Los profesores inclusivos deben poseer las siguientes características  :

• Conocer los antecedentes de sus estudiantes

• Mantener contacto con la familia, tutores y las autoridades institucionales para 
cuidar las necesidades de los alumnos.

• Proveer un detallado programa del curso.

• Crear textos y materiales y hacerlos disponibles para todos

• Recordar que las expectativas sobre el desempeño, pruebas, contenidos, 
fechas importantes deben ser explicitadas claramente.

• Conocer información relevante sobre los estudiantes desde el inicio del curso.

Desde que los niños empiezan su proceso de escolarización debemos enseñar 
para la diversidad. 

Eric Jensen (2010) nos interpela con la siguiente pregunta  : “ Si un docente usa las 
mismas estrategias una y otra vez y ve que los alumnos continúan sin progresar , 



quién es el que tiene verdaderos dificultades de aprendizaje?”

Es preciso tener presente que la educación es  , en la concepción más freiriana 
posible, “un acto de amor y coraje” , afirmación con la que coincido plenamente, 
porque de acuerdo con Ashley Hough  “el trabajo docente no es siempre glorioso… 
Los niños vienen todos en diferentes tamaños, formas, con diferentes niveles 
de inteligencia, destrezas y dificultades… no todos van a aprender al mismo 
tiempo. Vamos a experimentar una sensación de fracaso, vamos a tener que 
usar instrucción independiente, discusión grupal, trabajo en equipo, métodos de 
enseñanza visuales, kinestésicos y auditivos para llegar a todos”.

La Educación también es ARTE para el Dr. Ariel Gold y la Lic. Alicia Gómez 
.Ellos emplean un acróstico en el cual A significa aceptación, atención, afecto y 
autonomía; la R respeto; la T  significa tiempo y la E expectativas y empatía.(2015)

Asimismo, es importante recordar, de acuerdo a Lee Ann Bell que “ la diversidad 
y la justicia social están ligadas inextricablemente. Sin una valorización de 
la diversidad, no es posible atender situaciones de injusticia. Sin atender las 
situaciones de injusticia, no podemos valorizar la diversidad.”

Para finalizar les acerco esta cita de Ray Bradbury en su obra Farenheit 451 
cuya lectura recomiendo a quien no la conozca aún: “ Oh, la terrible tiranía de la 
mayoría. Todos tenemos nuestra arpa para tocar. Y depende de ti saber con qué 
oído vas a escuchar”. 

La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el 
mundo.(P. Freire)

Es en el salón de clases donde las personas adquieren conocimientos y desarrollan 
la capacidad de pensar, comunicar y convivir. Por eso los educadores debemos 



asumir los desafíos de formarnos sólidamente en la materia que impartimos pero 
también en el manejo de las emociones y la responsabilidad social. 

Muchas gracias. 
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Tra il dire e il fare…il mare
Come la tecnologia può aiutarci a ridurre le distanze

 Prof.ssa  Adriana La Buonora
CES, ANEP

adlabuonora@gmail.com

E se non puoi la vita che desideri
cerca almeno questo

per quanto sta in te: non sciuparla
nel troppo commercio con la gente

con troppe parole in un viavai frenetico.
Non sciuparla portandola in giro

in balía del quotidiano
gioco balordo degli incontri

e degli inviti,
fino a farne una stucchevole estranea.

 
(Costantino Kavafis, Per quanto sta in te)

                                               
Ormai siamo stanchi di sentir affermare quanto siano utili le piattaforme, le TIC, 
le risorse informatiche per l’insegnamento delle lingue. Si parla continuamente 
di “nativi digitali”, un concetto che implica che l’essere nato in questa epoca 
garantisca automaticamente la padronanza dei sistemi a distanza. Vi potrebbe 
stupire, a questo proposito, sapere che molti degli studenti iscritti al corso online 
per la preparazione alle certificazioni CELI di italiano, durante la prima settimana 
di settembre, non si erano neppure accorti che il corso era iniziato.  E alcuni di loro 
hanno avuto anche  qualche iniziale difficoltà a orientarsi nel nuovo ambiente di 



apprendimento. 
In Uruguay  stiamo  usando la piattaforma Schoology, in Crea 2 del Plan Ceibal, per 
organizzare due mesi di corso online in preparazione agli esami delle certificazioni 
internazionali per numerose lingue, tra cui l’italiano. 
In questo secondo anno di sperimentazione per questo idioma,  il corso è stato 
meglio strutturato, con la correzione automatica delle prove di comprensione della 
lettura e dell’ascolto. Invece, per quanto riguarda le prove di produzione scritta ed 
orale, le correzione vengono fatte da un tutor che segue i corsisti, correggendo 
individualmente le prove di produzione scritta e orale.

Si tratta di una straordinaria opportunità offerta da ANEP  e da Políticas Lingüísticas 
a studenti dei CLE per il livello A2 e B1, a docenti e a funzionari per i livelli A2, 
B1, B2 e C1, facendo in modo che le certificazioni internazionali non siano più un 
privilegio solo di pochi ma una reale opportunità per tutti. 
Questo sistema di formazione online si rivolge soprattutto agli studenti dei CLE, che 
sono numericamente la maggioranza, che hanno in genere già un buon livello di 
preparazione linguistica e, soprattutto, hanno l’atteggiamento giusto per imparare. 
Infatti solitamente sono interessati alle lingue, molte volte ne studiano più di una, e 
amano la cultura italiana, chiedendo approfondimenti. 
Come avviare, quindi, un sistema di formazione a distanza che alleni ad affrontare 
senza eccessive ansie le diverse tipologie di prove d’esame, che elimini molto 
della soggettività nelle valutazioni, raggiungendo ragazzi e adulti in ogni punto del 
paese, anche a molte ore di distanza da Montevideo?

Il nostro intervento al Foro de Lenguas mira a spiegare come a livello pratico 
sono state organizzate le attività, grazie anche al supporto costante di Políticas 
Lingüísticas, quali sono state  le prime risposte, mettendo in luce punti di forza e 
criticità.
La sfida per un “Uruguay plurilingue 2030” è già da tempo iniziata e, con le nuove 
tecnologie, anche l’italiano potrà fare parte di questo ambizioso progetto. 



Abbiamo trovato alcuni ostacoli, in questa esperienza del tutto positiva. In primo 
luogo, la scarsa adesione al degli studenti ai lavori in piattaforma. Nel trascorrere 
della prima settimana abbiamo infatti capito che non sapevano che erano tenuti a 
partecipare alle attivitá del  tutoraggio. Un efficace intervento di Politicas Linguisticas, 
tramite la sua squadra di segretaria ha contattato tutti gli iscritti ai corsi  e ci ha fatto 
sapere che alcuni studenti non sapevano come entrare nella piattaforma, altri non 
sapevano che dovevano farlo, alcuni avevano abbandonato l’idea di presentarsi  al 
esame CELI. Si potrebbe riflettere su questo aspetto: la necessitá di iscriversi cosí 
presto all’esame fa perdere per strada alcuni allievi. Ci si domanda fino a che punto 
non sono stati spinti dai loro insegnanti o genitori a questa iscrizione, visto che i 
costi sono assunti dall’ANEP e si tratta di un’ opportunitá unica. 
Verso la metà del corso, sono stati costretti a confermare la loro iscrizione tramite un 
modulo. E lí abbiamo visto una realità preoccupante. Solo un 67 per cento di coloro 
che avevano manifestato il loro interesse all’inizio faranno effettivamente l’esame. 
Non abbiamo cifre ufficiali, ma possiamo traspolare la realtà dell’italiano alle altre 
lingue. Le percentuali sono simili. La deserzione é una patologia che attraversa 
dall’asilo all’università e per il momento non abbiamo trovato la soluzione. Alcune 
tracce, però, possiamo seguire per tentare di minimizzare questo calo per anni 
prossimi. 

Piú giovani sono gli alunni, piú tendenza a non partecipare. Questo fatto va contro 
le teorie che dicono che sono piú portati e piú abituati al lavoro di piattaforma. 
Si impegnano molto i livelli intermedi (che corrispondono all’Approffondimento del 
CLE e che solitamente, hanno partecipanti di piú di 16 anni). 

Non crediamo sia salutare paragonare fra le lingue, ma la esperienza CLE ci da 
alcune piste. Piú lontana é la lingua, fa piú fatica a trovare candidati, ma questi 
restano entusiasti fino alla fine. Non é uguale con Italiano o Portoghese, dove i 
ragazzi se la sentono di iniziare ma poi non possono sostenere i corsi. 



Allora basta con atribuire la colpa all’insegnante, i ragazzi mollano por motivi 
ben diversi. Al CLE per l’orario, per la distanza...e in piattaforma puó darsi che 
coincidano con i parziali delle superiori, che non si addattino alla piattaforma CREA 
o non abbiano mandato il modulo compilato in tempo. 
Successivamente si é stabilizzato il numero di partecipanti attivi. Abbiamo 
deciso anche di accettare compiti arrettrati, oltre la settimana progammata per lo 
svolgimento, perché consideriamo che gli esercizi servano ad allenarsi, e visto che 
non c’ è una valutazione ma solo un punteggio indicativo, è importante che siano 
svolti, prima o dopo. 

Tecnicamente poi, gli studenti hanno incontrato molte difficoltà ad inviare i file audio 
della produzione orale, sono quindi stati accettati audio registrati col cellulare ed 
allegati a mail. 

Si è rillevata inoltre una certa difficoltà  da parte degli studenti e dei professori a 
seguire correttamente  le consegne degli esercizi, che  sono strutturati come le 
prove CELI d’esame. Il richiamare la loro attenzione al testo delle consegne é da 
ritenersi molto utile per ridurre in sede di esame questo tipo di errore, come ad 
esempio eccedere il numero di parole consentito nella produzione scritta.

L’esperienza CLE ci lascia in eredità certi tesori che vogliamo assolutamente 
condividere. Non solo ragazzi colti e stimolati di tutto il paese, ma alcuni che hanno 
cose originali da condividere.

Questo é il caso di X, uno studente che aveva messo come avatar una foto di un 
pesce. Non un disegnino, una foto. 
Negli scambi viene fuori che fra poco si laurea, che é molto impegnato nella sua 
tesi.



Innocente, ho chiesto cosa studiava, pensando fosse un funzionario di ANEP...Era 
uno studente de La Teja, che studia Patrón de Tráfico y Cabotaje e sta facendo la 
sua tesi di laurea a proposito della Pesca de la Corvina. 
Essendo di Montevideo non sapevo quello si studiasse all’UTU, la qualcosa mi ha 
fatto pensare a perché i colleghi di altre materie non conoscono i CLE. 
Quindi l’esperienza che merita di essere condivisa è: anche se abbiamo i nostri 
pregiudizi e le nostre perplessità riguardo alle TIC, riguardo all’insegnamento a 
distanza, riguardo agli esami internazionali (sono uno strumento di valutazione, 
veramente? Obbediscono ad altri interessi? Valgono ciò che costano?) gli studenti 
di tutto il paese meritano di essere aiutati. Gli studenti meritano di avere diverse 
fonti di apprendimento della lingua italiana. Gli studenti meritano di essere ascoltati. 

Il debbatito si deve fare, ma in un altro contesto. Non possiamo continuare 
prendendo ostaggi ai nostri studenti, mentre nel resto del mondo, e nel resto delle 
lingue, si sottomettono a queste certificazioni internazionali. Spesso passare questi 
esami è una richiesta dei genitori, o degli alunni adulti. 

L’insegnamento è un lavoro solitario, a volte isolato. Ma ogni tanto, qualcuno riceve 
la bottiglia che abbiamo buttato al mare. 



L’italiano sul palcoscenico: il melodramma

Prof.ssa Antonella Agostinis
Embajada de Italia en Uruguay

antonella.agostinis@icloud.com

“La reazione della gente che vede l’opera per la prima volta è molto drammatica: 
o l’amano o la detestano. E se la amano, l’amano per sempre, altrimenti 

impareranno ad apprezzarla, ma non la sentiranno mai veramente”. (Edward a 
Vivian in “Pretty woman”, 1990)

L’opera lirica è da sempre uno dei principali veicoli linguistici e culturali dell’Italia e 
dell’italianità nel mondo, ma è anche uno spettacolo particolare, con un suo codice, 
che occorre conoscere per poterlo pienamente apprezzare.

Vittorio Coletti nel suo saggio sul melodramma, a questo proposito, specifica: 
“L’opera non è solo la somma dei suoi elementi costitutivi ma anche delle convenzioni 
e delle tecniche (verbali, musicali, scenografiche) che ne regolano nel tempo la 
fattura e l’impiego. Andando all’opera si apre un mondo diverso e speciale, e non 
è un caso che i suoi teatri storici siano un po’, anche architettonicamente, come 
templi in cui si svolge un rito che dura da qualche secolo e continua incredibilmente 
ad avere i suoi fedeli (a volte quasi dei fanatici quanto innocui adepti: i loggionisti, 
i melomani)”. 

Questo mondo speciale fatto di musica,  canto e scena, chiamato melodramma, 
nasce in Italia nel 1600 con l’Euridice di Ottavio Rinuccini e musiche di Jacopo Peri, 
con aggiunte di Giulio Caccini, per uno spettacolo in occasione delle nozze del re 
di Francia Enrico IV con Maria de’ Medici, nella cornice di Palazzo Pitti a Firenze. 



Il Settecento sarà poi il secolo della massima affermazione dell’opera lirica 
italiana, non più legata solo alle corti ma rappresentata anche nei principali teatri 
pubblici d’Europa, con compagnie di canto, librettisti e compositori italiani ovunque 
apprezzati. 

Dal punto di vista formale l’opera lirica si compone di parti strumentali come 
l’ouverture, il brano orchestrale che si esegue a sipario chiuso, prima della 
rappresentazione vera e propria, e che spesso anticipa motivi e temi poi sviluppati 
successivamente. Vi sono quindi i preludi, che anticipano l’inizio di ogni atto, le 
musiche dei balletti e gli intermezzi, eseguiti tra un atto e l’altro. 

Dal punto di vista vocale parliamo invece di recitativo, in cui si illustrano le vicende, 
intonando le parole con chiarezza, di arie, brani completamente cantati seguendo la 
linea melodica della musica, di cavatina, pezzo con cui un personaggio si presenta 
per la prima volta al pubblico e fa sfoggio di tutta la sua bravura. Vi sono inoltre i 
duetti, i terzetti, i quartetti ed i concertati, brani a più voci e orchestra, spesso  con 
sovrapposizioni vocali. Infine vi sono i cori, che esprimono i sentimenti di un gruppo 
di persone, della gente, del popolo. 

Le voci, distinte in base all’altezza, al timbro, si suddividono, dalla più alta alla più 
bassa. Le voci femminili sono così quelle del soprano, del mezzosoprano e del 
contralto, mentre le maschili sono quelle del tenore, del baritono e del basso. 

Nella costruzione dell’opera lirica il compositore assegna ad ognuno dei protagonisti 
della storia un tipo di voce: la voce femminile più acuta di tutte, quella del soprano, 
è adatta a interpretare il ruolo di una ragazza innamorata, con i suoi slanci e le 
sue timedezze; il mezzosoprano e il contralto esprimono registri più gravi della 
voce e quindi rappresentano personaggi forti e determinati. La più acuta delle voci 
maschili, quella del tenore, ben si presta ad esprimere slanci appassionati d’amore 
o atti di eroismo. La voce di mezzo del baritono, invece, è adatta a personaggi 



ambigui ma anche a quelli di un padre affettuoso o di un rivale in amore. Il basso, 
infine, con la sua voce più grave di tutte rappresenta vecchi saggi, re, sacerdoti o 
eremiti, figure autorevoli, oppure anche personaggi grotteschi e comici. 
Il balletto nell’opera lirica italiana è presente fin dal 1600 ed ha la funzione di far 
riposare la mente tra un atto e l’altro, come diversivo, un momento di “seduzione 
visiva”. 

I cori, dalla fine del Settecento, rivestono un ruolo importante, rappresentano 
i cortigiani, il popolo, i soldati, un gruppo omogeneo di persone che commenta 
l’azione o racconta ciò che avviene fuori scena. 

Dopo gli inizi del Seicento, nel Settecento si distingue nettamente il genere serio, 
con temi mitologici o storici,  da quello comico dei drammi giocosi e delle opere 
buffe. Dalla metà dell’Ottocento poi il genere comico tende a scomparire dalle 
scene. 
Tradizionalmente si considera come data ultima del melodramma il 1926, anno in 
cui viene rappresentata per la prima volta la Turandot di Giacomo Puccini, opera 
non terminata per la morte del compositore. 

Di fatto, dopo la grande stagione di Rossini (1792-1868), Bellini (1801-1835), 
Doninzetti (1797-1848), Verdi (1813-1901), Puccini (1858-1924), Ponchielli (1834-
1886), Boito (1842-1918), Giordano (1867-1948), Cilea (1866-1950), Mascagni 
(1863-1945) e Leoncavallo (1858-1919), la fortuna del melodramma sembra 
terminare, nonostante i lavori di compositori come Ildebrando Pizzetti (1880-1968), 
Luigi Dallapiccola (1904-1975) e Giancarlo Menotti (1911-2007), per citare solo 
alcuni tra i piú noti. 

Forse a ragion veduta si può considerare il “musical” come l’erede più prossimo 
del melodramma per questo suo essere una produzione multimediale come 
l’opera lirica, con l’integrazione di risorse verbali (il libretto), musicali (la partitura) e 



sceniche (regia, scenografia e coreografia). 

Quando parliamo di opera lirica ci riferiamo per convenzione a un “dramma in 
musica”, cioè ad  una storia rappresentata a teatro, nella quale i personaggi si 
esprimono soprattutto cantando, mentre l’orchestra li accompagna e commenta ciò 
che avviene sulla scena. 

L’insieme dei dialoghi e delle azioni è in genere tratto da un romanzo o da una 
leggenda; i dialoghi vengono adattati e trascritti in versi da un letterato o da un 
poeta che è il librettista. 

La maggior parte delle opere deriva da fonti già note: novelle, romanzi, drammi. 
La convenzione crea un “orizzonte d’attesa”, al quale il creatore di opere deve 
conformarsi e  in cui lo spettatore non si aspetta di essere sorpreso dalla trama, 
ma incantato dalla musica, dalle suggestioni e passioni che sapranno suscitare in 
lui la musica e il canto. 

I versi del librettista vengono successivamente messi in musica dal compositore 
e costituiscono il libretto d’Opera. Altra figura che ruota attorno alla realizzazione 
di un melodramma è quella dell’impresario, che finanzia tutto il lavoro pagando 
cantanti, musicisti, scenografi ecc. A lui va tutto l’incasso del botteghino e la sua 
figura corrisponde grosso modo a quella di un attuale produttore di film. Vi è poi il 
regista che dirige cantanti e musicisti, che coordina tutto il lavoro e sceglie coloro 
che contribuiranno alla realizzazione dell’Opera (scenografi, costumisti, comparse 
ecc.). Il direttore d’orchestra dirige l’orchestra nel “golfo mistico”, cioè nello spazio 
riservato ai musicisti che si trova davanti al palco, più in basso, in un’apposita 
“buca”. Inizialmente il direttore d’orchestra era lo stesso compositore dell’opera. 
Vi sono poi  lo scenografo e il costumista, che progettano le scene ricostruendo 
ambienti e paesaggi e disegnando i costumi dei personaggi. 



E, per parlare della lingua usata,  possiamo dire che l’ italiano ha acquisito nei 
secoli la fama di essere la lingua più adatta all’unione con la musica, di essere 
un “docile idioma”, come sosteneva già Metastasio.  La maggiore appropriatezza 
dell’italiano nel piegarsi alla musica rispetto alle altre lingue è un fatto universalmente 
riconosciuto, basato su precise ragioni linguistiche, soprattutto fonetiche e 
sintattiche. 

Nel mondo si ama l’opera lirica in quanto tipo di musica, indipendentemente dal 
testo, così come fin dagli anni Sessanta gli italiani hanno amato il rock o il rap in 
inglese, pur senza capirne spesso il testo.

Lorenzo Da Ponte scriveva per un pubblico di lingua tedesca e ancora oggi le 
opere italiane di Mozart richiedono per gli studenti stranieri solo qualche nota per 
essere comprese, non la parafrasi in italiano odierno; mentre l’italiano di librettisti 
come Piave, Illica, Giacosa o Boito, che scrivono per un pubblico di  connazionali,  
è difficile anche per un madrelingua. Perfino un laureato in lettere potrebbe avere 
difficoltà a comprendere il testo di Va’ pensiero del Nabucco di Verdi. 

La lingua dei libretti d’opera, funzionale allo spettacolo operistico, è ricca di 
arcaismi, di inversioni sintattiche, di metafore, come è tipico della nostra tradizione 
poetica italiana fino alla fine dell’Ottocento e anche oltre. È quindi una lingua un 
po’ complessa a volte da comprendere, ma anche capace di scolpire con una sola 
parola o una sola breve frase un personaggio, un’azione drammatica, un momento 
scenico. È proprio questa forza della parola, che Verdi definiva non a caso «parola 
scenica», a suggerire ai musicisti una soluzione melodica e a innescare quel 
complesso meccanismo multimodale di identificazione e coinvolgimento emotivo 
del pubblico. 

Si pensi ad esempio all’invocazione piena di pathos,  «Amami, Alfredo», di Violetta 
nella Traviata di Verdi o alle parole di Tosca, nell’omonima opera di Puccini, «E 



avanti a lui tremava tutta Roma!», a stigmatizzare tutto il disprezzo per il potente 
Scarpia, appena assassinato. 
Le parole italiane dell’opera e dall’opera nel mondo
Molte sono le parole italiane usate in tutto il mondo, relative al melodramma   
(“aria”, “belcanto”, “bravo”, “cabaletta”, “cartellone”, “cavatina”, “coloritura”, 
“daccapo”, “do di petto”, “libretto”, “melodramma”, “opera”, “primadonna”, 
“recitativo”, “soprano”, “tenore”,  “contralto”, “baritono”, “basso”, “duetto”, 
“terzetto”, “quartetto”, ), alla musica (“andante”, “adagio”, “allegretto”,  “forte”, 
“moderato”, “crescendo”, “pianissimo”, “presto”) e agli strumenti musicali 
(“fagotto”, “flauto”, “contrabbasso”, “viola”, “violoncello”, “clavicembalo”, “piano”), 
ecc.

Vi sono poi espressioni tratte dai testi dei libretti, che sono diventate espressioni 
d’uso comune:
“così fan tutte” (opera di Mozart, libretto Da Ponte); 
“il catalogo è questo” (Don Giovanni di Mozart, libretto di Da Ponte);
“farfallone amoroso” (Le nozze di Figaro di Mozart, Libretto di Da Ponte);
“tutti mi chiedono, tutti mi vogliono” (Barbiere di Siviglia di Rossini);
“ma se mi toccano dov’è il mio debole” (Il barbiere di Siviglia di Rossini);
“bugia pietosa”, “croce e delizia”, “pio ministro” (sacerdote) (La Traviata di Verdi);
“la donna è mobile”, “schiavo son de’ vezzi tuoi”, “sono studente e povero”, “questa 
o quella per me pari sono” (Rigoletto di Verdi); 
“e non mi pesa la lunga attesa”, “un po’ per celia,  un po’ per non morire”(Madame 
Butterfly di Puccini); 
“oh! dolci baci, o languide carezze”,  (Tosca di Puccini);
 “nessun dorma”, “all’alba vincerò”(Turandot di Puccini). 

Una parola italiana, che echeggia nei teatri di tutto il mondo, è “Bravo!”, usata 
per acclamare un cantante o una compagnia d’opera a fine spettacolo. A questo 
proposito riportiamo una interessante testimonianza della studiosa Annalisa 



Andreoni: “Mi raccontava un amico tedesco appassionato d’opera che una volta a 
teatro in Germania applaudiva il soprano gridando: “Brava, brava!”, quando sentì 
una signora seduta vicino dire al marito: “È incredibile l’ignoranza di certa gente! 
Non sa nemmeno che si dice “Bravo!”. Lui, che parla italiano perfettamente, sta 
ancora ridendo. Effettivamente “Bravo!” nelle lingue straniere è passato come un 
indeclinabile, ma l’episodio rivela come le parole legate al mondo della lirica siano 
note anche in assenza della minima conoscenza della lingua italiana, come può 
essere quella che permette di distinguire la terminazione maschile in  –o dalla 
femminile in –a”. (Annalisa Andreoni, Ama l’italiano. Segreti e meraviglie della 
lingua più bella”, Piemme, 2017).

Se si frequentano teatri d’opera all’estero è quindi comune sentire gridare dai 
melomani “Bravo!” all’indirizzo di un tenore come di un soprano o di un intero 
coro. Un uso radicato nel mondo, in cui campeggia come “indeclinabile” e “senza 
concordanze” questa parola italiana ormai divenuta una parola internazionale. 
Percorso tematico:  la seduzione femminile e maschile
Per un  percorso sulla seduzione femminile  nell’opera lirica si propone l’ascolto dei 
seguenti brani: 

“Le femmine d’Italia” (L’italiana in Algeri, Rossini)
“So anch’io la virtù magica” (Don Pasquale di Doninzetti): 
“Io son docile, sono rispettosa” (Il barbiere di Siviglia di Rossini)

Nel primo brano si delinea il carattere delle donne italiane, che così vengono 
descritte: “Le femmine d’Italia/son disinvolte e scaltre./ E sanno più dell’altre/ l’arte 
di farsi amar./ Nella galanteria
/ l’ingegno han raffinato: / e suol restar gabbato/ chi le vorrà gabbar.”
A conferma di ciò che si dice su di loro, Norina, protagonista femminile del dramma 
buffo “Don Pasquale” di Donninzetti, dichiara: “So anch’io la virtu magica/ d’un 
guardo a tempo e loco, / so anch’io come si bruciano/i cori a lento foco,/ d’un breve 



sorrisetto/ conosco anch’io l’effetto,/ di menzognera lagrima,/d’un subito languor, /
conosco i mille modi/dell’amorose frodi,/i vezzi e l’arti facili/per adescare un cor./Ho 
testa bizzarra,/ son pronta vivace,/ brillare mi piace scherzar:/ se monto in furore/ 
di rado sto al segno,/ ma in riso lo sdegno fo presto a cangiar,/ ho testa bizzarra,/ 
ma core eccellente, ah!”. 
E, infine, Rosina ne “Il barbiere di Siviglia” ci mostra quanto sappia essere 
“sottomessa” questa pupilla di Don Bartolo, apparentemente remissiva ma disposta 
a tutto per Lindoro, il suo innamorato: “Io sono docile,/ son rispettosa,/ sono 
obbediente,/ dolce, amorosa;/mi lascio reggere,/mi fo guidar./ Ma se mi toccano / 
dov’è il mio debole / sarò una vipera/ e cento trappole/prima di cedere/ farò giocar.” 

Per il percorso sulla seduzione maschile nel melodramma si propone invece 
l’ascolto dei seguenti brani: 

“Questa o quella per me pari sono” (Rigoletto di Verdi)
“Bella figlia dell’amore” (Rigoletto di Verdi)
 “Madamina, il catalogo è questo” (Il don Giovanni di Mozart, libr. di Da Ponte)
“Deh, vieni alla finestra” (Il don Giovanni di Mozart, libr. Da Ponte)
“Là ci darem la mano” (Il Don Giovanni di Mozart, Libr. Da Ponte)

Per questa parte del percorso si propone lo studio  delle figure di due seduttori 
seriali: il Duca di Mantova del Rigoletto di Verdi e il Don Giovanni di Mozart. I 
due personaggi hanno in comune l’ossessione per le conquiste femminili ed una 
tecnica seduttiva simile, che prevede canzoni,  serenate, dolci promesse, che non 
intendono minimamente mantenere. 

Il Duca di Mantova, in questa aria, con cui si presenta al pubblico, dichiara 
sfacciatamente: “Questa o quella per me pari sono/a quant’altre d’intorno mi vedo; 
/ del mio core l’impero non cedo/meglio ad una che ad altra beltà./ La costoro 
avvenenza è qual dono/ di che il fato ne infiora la vita;/ s’oggi questa mi torna 



gradita,/forse un’altra doman lo sarà./ La costanza, tiranna del core,/detestiamo 
qual morbo crudele;/sol chi vuole si serbi fedele;/non v’ha amor, se non v’è libertà./ 
De’ mariti il geloso furore,/ degli amanti le smanie derido;/ anco d’Argo i cent’occhi 
disfido/ se mi punge una qualche beltà”. 
L’apice di questo atteggiamento libertino si tocca poi nel quartetto del III Atto, quando 
il Duca si dichiara a Maddalena con la stessa canzone con cui in precedenza ha 
già sedotto Gilda: “Bella figlia dell’amore/schiavo son de’ vezzi tuoi/ con un detto, 
un detto sol/ tu puoi le mie pene/ le mie pene consolar./ Vieni e senti del mio core/ 
il frequente palpitar/ con un detto, un detto sol/ tu puoi le mie pene/ le mie pene 
consolar”. Nascosti nell’ombra, Gilda ed il padre Rigoletto ascoltano, soffrendo,  
questa dichiarazione  e le parole beffarde della smaliziata Maddalena, che non si 
lascia incantare da queste profferte d’amore non sincere. 

Per introdurre la figura di Don Giovanni non c’è nulla di meglio che ascoltare il 
catalogo delle sue conquiste, fatto da Leporello ad Elvira, che soffre per amore: 
“Madamina, il catalogo è questo/ delle belle che amò il padron mio;/ un catalogo 
egli è che ho fatt’io;/ osservate, leggete con me./In Italia seicentoquaranta; /in 
Alemagna duecento e trentuna;/ cento in Francia, in Turchia novantuna;/ ma in 
Spagna son già mille e tre./ V’han fra queste contadine,/ cameriere, cittadine,/v’han 
contesse, baronesse,/ marchesane, principesse./ E v’han donne d’ogni grado,/ 
d’ogni forma, d’ogni età./Nella bionda egli ha l’usanza/ di lodar la gentilezza,/ nella 
bruna la costanza,/ nella bianca la dolcezza./ Vuol d’inverno la grassotta,/ vuol 
d’estate la magrotta;/ è la grande maestosa,/ la piccina è ognor vezzosa./ Delle 
vecchie fa conquista/ pel piacer di porle in lista; /sua passion predominante/ è la 
giovin principiante. /Non si picca – se sia ricca,/se sia brutta, se sia bella; / purchè 
porti la gonnella,/ voi sapete quel che fa.”

Ad avvalorare questa descrizione, vediamo la “serenata” con cui Don Giovanni 
cerca di adescare la cameriera di Donna Elvira: “Deh, vieni alla finestra, o mio 
tesoro,/ deh, vieni a consolar il pianto mio./Se neghi a me di dar qualche ristoro,/ 



davanti agli occhi tuoi morir vogl’io. / Tu ch’hai la bocca dolce più che il miele,/ tu 
che il zucchero porti in mezzo al core,/ non esser, gioia mia, con me crudele,/ 
lasciati almen veder, mio bell’amore!”. 
Infine, vediamo le avances di Don Giovanni a Zurlina, che convince per un 
momento a dimenticare il suo sposo Masetto e a seguirlo. Don Giovanni dice a 
Zurlina in modo seducente: “Là ci darem la mano, / là mi dirai di sì. /Vedi, non è 
lontano, /partiam ben mio da qui:” Zurlina prima indugia, incerta se fidarsi o meno 
(“Vorrei e non vorrei; mi trema un poco il cor. Felice, è ver, sarei, ma può burlarmi 
ancor”.), le fa pena Masetto, poi non si sente più così forte, le trema un poco il 
cuore, fino alla decisione: “Andiamo!”. Le parole del seduttore hanno sortito l’effetto 
desiderato, anche se poi l’intervento di Donna Elvira e dei nobili, da lei chiamati in 
aiuto, manderanno a monte i piani di Don Giovanni. 

Il percorso culturale proposto, da didattizzare a cura dei docenti, può prevedere 
attività preliminari di motivazione all’ascolto, a cui possono seguire attività di 
comprensione durante l’ascolto stesso e attività da svolgere dopo l’ascolto, a 
conclusione dell’unità tematica e culturale sul linguaggio dell’opera lirica.

A questo proposito si suggerisce, per la fase della sintesi finale,  l’accostamento tra 
il catalogo di Don Giovanni e la canzone pop di Lucio Battisti, Dieci ragazze per me, 
in cui il topos letterario è ripreso ed aggiornato.
Può essere interessante anche confrontare la serenata “Deh, vieni alla finestra”  di 
Don Giovanni con la canzone pop “Serenata rap” di Lorenzo Jovanotti, cantante 
molto apprezzato dai giovani, per dimostrare che il cliché della serenata non è 
ancora del tutto tramontato, anche se sembra appartenere ad un corteggiamento 
d’altri tempi.  

A conclusione delle attività didattiche si propone anche una attività ludica, di 
“riscrittura” in chiave moderna di una dichiarazione d’amore di un seduttore dei 
nostri giorni ed una “replica” da parte femminile, creando una “drammatizzazione” 



moderna del melodramma classico. Un modo per giocare con l’opera lirica ed 
appropriarsi dei suoi stilemi. 
Atri possibili percorsi
Lavorare in chiave didattica sull’opera lirica offre numerose altre possibilità, tra 
cui si suggerisce la creazione di un percorso tematico sui luoghi italiani di alcune 
opere, come la Roma papalina della “Tosca” di Puccini, che vede l’ambientazione 
del primo atto nella Basilica di Sant’Andrea della Valle, del secondo a Palazzo 
Farnese e del terzo a Castel Sant’Angelo. 

Si può poi creare un percorso sulla Mantova del “Rigoletto” di Verdi, con la storia 
del palazzo ducale e  della città con le sue tradizioni ed i suoi artisti piú importanti.
Può essere suggestivo anche un percorso tra gli “esotismi” di Puccini, che ambientò 
“Madame Butterfly” in Giappone, “Turandot” in Cina e “La fanciulla del West” nella 
California ai tempi della “febbre dell’oro”.

L’opera lirica può anche essere usata per riflettere sulle “fake news” dei social che 
oggi infestano il web, didatizzando ad esempio “La calunnia è un venticello” da “Il 
barbiere di Siviglia” di Rossini. 

L’opera lirica può essere studiata anche a partire dai bozzetti e dai disegni dello 
scenografo Emanuele Luzzati, autore anche di deliziosi film di animazione, per grandi 
e piccini, sull’ “Italiana in Algeri” e sulla “Gazza ladra” di Rossini. I cortometraggi, 
realizzati in collaborazione con il regista italiano Giulio Gianini,  hanno una giocosa 
leggerezza che ben si accompagna alla musica del grande compositore pesarese. 
Una gioia per gli occhi oltre che per l’udito. 

Avvicinare al melodramma un pubblico di non addetti ai lavori è una grande sfida 
culturale prima che linguistica, perché necessita di un accurato lavoro volto alla 
motivazione e, perché questa avvenga, è indispensabile selezionare percorsi che 
spieghino anche il “funzionamento” del melodramma, facciano comprendere i suoi 



codici e le sue convenzioni, per avviare poi un contatto diretto prima con alcune 
arie o cori famosi,  per avventurarsi in seguito,  gradualmente, nella conoscenza 
di un’opera lirica intera. Un percorso da fare per gradi ma che, se appassiona, 
conquista per sempre, perché vuol dire che ha fatto breccia nel cuore dello 
spettatore ed ha saputo toccare le corde giuste, accendendo sentimenti esasperati 
come gioia e dolore, rabbia e passione. 

L’opera lirica, come afferma il grande cantante Andrea Bocelli, “non è uno spettacolo 
di élite, è una storia universale di sentimenti, che tutto il mondo conosce e di temi 
della società che non perdono mai di attualità. (…) L’unica condizione per ascoltare 
l’opera è avere l’opportunità e la curiosità di ascoltarla e basta aprire gli occhi e il 
cuore”.  
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Introdução

O presente texto pretende fazer um panorama da educação dos surdos 
no Brasil, com foco em ações implementadas no interior do Estado de São Paulo. 
Iniciamos com a apresentação das lutas dos movimentos surdos em favor de uma 
educação bilíngue (Língua Brasileira de Sinais, Libras/ Língua Portuguesa, LP), 
tomando como base a diferença sociocultural e linguística das pessoas surdas. 
Nesse sentido há a defesa da valorização da perspectiva visual surda no âmbito 
da educação, de modo a destacar os efeitos que a própria língua de sinais, na 
modalidade gestuovisual, produz às experiências do sujeito surdo e sua relação 
com o mundo. 

Assim, no primeiro tópico apresentamos um panorama geral das políticas 
inclusivas de surdos, os dilemas postos na atualidade e algumas resistências 
surdas em programas educacionais bilíngues. Esses programas são realizados em 
redes municipais do interior do Estado de São Paulo, com foco nos anos iniciais 
do ensino fundamental com presença de professores bilíngues.  No segundo 
tópico, apontamos uma síntese e os resultados de um projeto com duas frentes: a 



primeira em parceria com escolas polos de inclusão de surdos, e que faz uso de 
tecnologias aplicadas ao ensino de surdos, e a segunda, que oferece ensino de 
Língua Portuguesa para jovens e adultos surdos.  Por fim, serão relatadas ações 
de assessoria em um programa escolar inclusivo bilíngue apontando aspectos 
da formação de intérpretes educacional nos anos finais do ensino fundamental. 
Esperamos que as reflexões apresentadas possam contribuir para uma síntese do 
momento em que nosso país se encontra quanto à pauta da educação das pessoas 
surdas e que possam, também, gerar avanços para a perspectiva inclusiva de 
surdos, a partir de suas singularidades existenciais. 

1. O cenário educacional das pessoas surdas e algumas políticas realizadas 
no interior do Estado de São Paulo

Em 1990, a política educacional inclusiva ganhou força no Brasil com 
a inserção das pessoas com deficiência nas escolas comuns. A política inclusiva 
se intensificou desde então, mas, na prática, grandes tensões se colocam para 
serem enfrentadas. O movimento surdo tem se contraposto ao modelo inclusivo 
de educação de surdos. Isso ocorre porque, ao que parece, a perspectiva posta 
não valoriza a diferença linguística das pessoas surdas, ou seja, o ensino proposto 
pelas políticas do estado de São Paulo e dos municípios, em sua maioria, não se 
produz com a centralidade da língua de sinais nele. A educação de surdos tem sido 
feita a partir da lógica da língua oral e, muitas vezes, para a adequação do ensino, 
o intérprete educacional se coloca como elemento central dessa política. Diante 
disso, há inúmeras reações contrárias a essa construção.

Em 2017 a temática voltada à educação de surdos e acessibilidade 
ganhou visibilidade, sendo tema de redação do Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM). Não é à toa que jovens e adolescentes, em busca de uma vaga em 
universidades públicas, tiveram que refletir e delinear argumentos sobre o tema, 
“Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”, tão complexo e que se 
impõe cotidianamente nas ações teórico-práticas de nossas instituições de ensino. 



A repercussão social e visibilidade dada à temática, aliada ao desconhecimento 
dos jovens sobre o assunto, refletem as fortes tensões mencionadas e que ainda 
estão presentes no sistema escolar (de modo geral). Isso se dá tanto em torno da 
falta de preparo e desconhecimento dos estudantes, quanto o desconhecimento 
dos docentes ouvintes que lecionam para este público sobre a língua de sinais e 
sobre as singularidades da educação das pessoas surdas. É importante salientar 
que a inclusão de surdos, para além de outras diferenças que devem circular nas 
escolas, é uma realidade de luta constante e difícil de ser feita pelas questões 
linguístico-culturais que ela mobiliza, tanto no interior de escolas, quanto nas 
políticas de formação e ainda, no próprio currículo escolar. Com a legislação 
voltada à acessibilidade comunicacional e o reconhecimento da língua de sinais 
como língua de instrução, a escola passa a enfrentar um desafio ainda maior, o de 
transformar políticas linguísticas bilíngues (Libras/Língua Portuguesa) em práticas 
escolares e de ensino, com políticas educacionais efetivas (BRASIL, 2000, 2002, 
2005, 2015). 

Vale destacar que a lei brasileira de inclusão (LBI) (BRASIL, 2015), 
proposta dez anos após a regulamentação da língua brasileira de sinais (Libras) 
(BRASIL, 2005), afirma, em seu artigo IV, do capítulo IV, o direito à educação 
diferenciada linguisticamente aos surdos. Aponta que o sistema educacional 
deve dispor de “oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e 
na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas 
e classes bilíngues e em escolas inclusivas” (BRASIL, 2015). Embora o Decreto 
5.626/05 (BRASIL, 2005) já defendesse a abertura de salas bilíngues e de um 
ensino com instrução na Libras, tal oferta não tem sido promovida em muitos 
municípios do Estado de São Paulo – nem do Brasil. E ainda, há um desacordo 
entre as propostas consolidadas em algumas escolas inclusivas e aquilo que a 
comunidade surda de fato almeja (CAMPELLO; REZENDE, 2014). Tal descompasso 
é apontado pelas pesquisadoras surdas, Campello e Rezende (2014), na escrita 
do artigo com o título “Em defesa da escola bilíngue para surdos: a história de 
luta dos movimentos surdos brasileiros”, no qual salientam a posição defendida, 



enquanto militantes e pesquisadoras surdas, pela abertura de espaços escolares 
com propostas curriculares bilíngues e a presença de adultos surdos lecionando 
nelas. Expressam academicamente suas posições políticas da seguinte maneira:

Somos intelectuais em busca de uma produção política 
legítima para a educação dos surdos, que significa uma 
política educacional permeada pelas necessidades e 
anseios dos alunos; uma política que condiz com nossa 
luta, com nossas experiências de vida, com nossos 
anseios pelos e ao lado de nossos pares surdos, em 
busca do direito de as crianças surdas terem, desde a 
mais tenra idade, a possibilidade de adquirir a Identidade 
Linguística da Comunidade Surda (CAMPELLO; 
REZENDE, 2014, p. 72-73).

  A reivindicação posta requer outras formas de ação e novas políticas 
que reforcem e qualifiquem o que se entende por instruir em Libras em um sistema 
bilíngue de ensino. As demandas surdas se voltam para ações que vão além da 
oferta e inserção de intérpretes de língua de sinais educacional como mediador dos 
conteúdos curriculares em salas de aulas comuns, principalmente na educação 
infantil e nos anos iniciais (LODI; LACERDA, 2009; LODI, 2013; MARTINS; 
LACERDA, 2014, 2016; LACERDA; SANTOS; MARTINS, 2016; MARTINS, 2017). 
Reivindicam, portanto, a emergência de outra política de condução da vida escolar 
dos surdos, com a presença de educadores surdos, contribuindo a partir de 
suas experiências de vida e de lutas. Seria o que Foucault (1979) defende como 
movimento de resistência por meio das lutas para a aparição de “vozes locais” 
(vozes das minorias) contra o silenciamento produzido pelas verdades únicas 
(fabricadas pelas lógicas hegemônicas), na manutenção de uma racionalidade 
que se quer fazer imperar.

O problema político essencial para o intelectual não é 



criticar os conteúdos ideológicos que estariam ligados 
à ciência ou fazer com que sua prática científica seja 
acompanhada por uma ideologia justa; mas saber se 
é possível constituir uma nova política da verdade. O 
problema não é mudar a “consciência” das pessoas, 
ou o que elas têm na cabeça, mas o regime político, 
econômico, institucional de produção da verdade. 
(FOUCAULT, 1979, p. 14 – aspas do autor).

Sobre as divergências de posições nas práticas inclusivas, Lodi e 
Albuquerque (2016) afirmam serem elas fruto da manutenção de uma perspectiva 
de inclusão que favorece mais as trocas sociais físicas em detrimento das 
linguísticas, na educação de surdos. Destacam que essa fragilidade no olhar do 
aspecto e na singularidade da língua e cultura deste grupo minoritário desfavorece 
as ações que se pretendem ser inclusivas:

[...] ao se olhar para a educação de surdos em nosso país, 
observam-se duas maneiras bastante divergentes de se 
compreender a forma como esta deve ser organizada. 
De um lado, aquela prevista pela Declaração de 
Salamanca e pelo Decreto 5.626, documentos que, por 
reconhecerem o direito e a diferença linguístico-cultural 
dos surdos, dispõem sobre uma educação pensada 
para esta minoria em Libras. De outro, aquela defendida 
pela atual Política Nacional de Educação Especial, que 
atribui, de forma velada, caráter instrumental à Libras, 
ao constituir um discurso que aceita a circulação desta 
língua no interior da escola por meio da presença de 
tradutores e intérpretes de Libras em todos os níveis 
e etapas educacionais, sem questionar a importância 



desta língua e de uma educação realmente construída 
a partir dela para os estudantes surdos (LODI; 
ALBUQUERQUE, 2016, p. 47).  

Diante deste impasse apresentado, questionam-se: como produzir 
uma inclusão bilíngue de surdos em escolas comuns?  De que modo o discurso 
legal e as práticas têm destacado a instrução dada na Libras? É certo que o saber 
disposto na legislação, em relação à perspectiva bilíngue, de modo geral satisfaz 
as demandas surdas, mas o modo como esse saber vem sendo praticado, em 
muitas escolas, não estão satisfatórios, para muitos militantes surdos e ouvintes. 
Isso porque, por vezes, as práticas escolares, tomam a língua de sinais como 
instrumento de ensino e não como constituidora de subjetividades plurais, pela 
perspectiva articulada da linguagem como efeito da produção cultural e de sujeitos 
(LODI e ALBUQUERQUE, 2016). A que isso se deve? Para pesquisadores como 
Lodi e Albuquerque (2016), a instrução na Libras requer toda uma alteração 
curricular que produza um ensino, principalmente na educação infantil e nos anos 
iniciais do ensino fundamental I, a partir de perspectivas visuais, num letramento 
voltado às especificidades de alunos surdos, que leve em conta a sensibilidade 
linguística para a produção deste ensino. Outro ponto relevante é a necessidade 
de se pensar em ações voltadas à aquisição de linguagem (Libras) em crianças 
surdas de um modo mais natural, com a presença de professores bilíngues (surdos, 
preferencialmente, ou ouvintes fluentes na Libras), que trabalhem com os conteúdos 
curriculares ao mesmo tempo em que potencializam a aquisição de linguagem. Só 
posteriormente a isso é que se deve trabalhar o letramento em língua portuguesa, 
em uma perspectiva de ensino de segunda língua. Contudo, reforçamos serem 
vários os desafios postos nos anos iniciais no que concerne à alfabetização e 
o letramento de surdos. Conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
(BRASIL, 2016), tais processos (da alfabetização e do letramento) devem se dar 
na idade escolar correta. Ramos (2017) aponta que a BNCC oferece diretrizes 
norteadoras para a condução da alfabetização a nível fonológico, o qual pouco 



beneficia aos estudantes surdos. Porém, a autora ressalta a relevância desse 
documento, tido como diretriz das práticas de ensino e da formação docente. Este 
dado revela-se como um problema, ao propor o letramento baseado pela oralidade 
da língua portuguesa, marcando unicamente aspectos que evidenciam a relação 
letra-som: desfavorável para o ensino de crianças surdas (RAMOS, 2017).

Com estes aspectos destacados vale salientar alguns pressupostos 
na educação de surdos que devem ser levados em consideração para o processo 
de letramento na língua portuguesa nos anos iniciais: 1) a aquisição da língua de 
sinais o mais cedo possível, pois a partir da constituição de um sujeito efeito da 
linguagem social pode-se aprender outra língua, mesmo que seja na modalidade 
escrita (MARTINS; LACERDA, 2016); 2) a instrução deve ser feita em uma língua 
que não imponha impedimento orgânico para o sujeito. Assim, a língua de sinais 
é a mais favorável para isso. Se o ensino deve ser feito na língua de sinais, os 
conteúdos apresentados devem ser produzidos nesta mesma língua, numa 
proposta visual, pautado pela pedagogia surda, (CAMPELLO, 2007), (material 
didático, vídeos instrucionais, avaliações). A aprendizagem da língua portuguesa 
se colocará como mais uma disciplina escolar e não a única, ainda que nos anos 
iniciais a alfabetização seja o foco principal. Modalizar isso na educação de surdos 
e atentar a estes princípios, apostando na importância da língua de sinais na vida 
do aluno surdo, não tem sido tarefa fácil; 3) O processo da alfabetização na língua 
portuguesa deve ser feito de um modo diferenciado requerendo a construção 
dialógica textual e oral (na oralidade da língua de sinais) – conforme reivindicação 
feita pela abertura de salas de surdos, para a presença de pares linguísticos, 
favoráveis a esse processo (CAMPELLO; REZENDE, 2014). Certamente, esses 
destaques são pontos fulcrais para a defesa de aberturas de salas bilíngues de 
surdos nos anos iniciais, atrelados à sensibilidade e ciência de que aprender pelo 
menos duas língua não é escolha do estudante surdo, mas necessidade diante 
da questão orgânica (a não audição) que produz um dado cultural: a diferença 
linguística.



Diante do exposto e como ação de resistências, algumas unidades 
municipais passaram a oferecer uma estrutura diferenciada aos surdos com 
programas inclusivos bilíngues. Estes programas estão sempre acompanhados por 
assessorias de docentes pesquisadores de universidades públicas (Universidade 
Federal de São Carlos/UFSCar e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 
A estrutura em geral desses programas é feita da seguinte forma: a) salas 
multisseriadas bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 
fundamental (1° ao 5° ano), com instrução direta em Libras feita por professores 
bilíngues. Essas salas, em sua maioria, contam apenas com estudantes surdos; 
b) atuação de intérpretes educacionais (Libras/Português) no ensino fundamental 
para aulas de artes, inglês e educação física e para todas as disciplinas à partir 
do 6° ano do ensino fundamental; c) Aulas de língua portuguesa a partir do 6° ano 
em salas bilíngues, separadas dos alunos ouvintes, feita por professor bilíngue e 
com metodologia de segunda língua; c) presença de educador surdo para atuar 
em todas as etapas de ensino de modo que favoreça a representatividade surda 
aos alunos e construa um ensino bilíngue com a visão surda. 

Essas escolas com programas bilíngues estão adequadas às 
orientações legais em relação à educação básica, mas para isso tiveram que fazer 
mudanças estruturais e muitas delas geram estranhamentos. A multisseriação foi 
a organização inicial pensada para o contexto das salas de surdos, devido ao 
número reduzido de alunos surdos necessários à formação de salas de cada ano 
escolar. No entanto, após os estudos sobre as relações estabelecidas entre os 
alunos, notou-se que tal organização possibilitava as trocas linguísticas entre as 
crianças, favorecendo a aprendizagem (LACERDA; SANTOS; MARTINS, 2016; 
ALMEIDA, 2017).

Sobre isso, Almeida (2017) em sua dissertação de mestrado, com 
observação em campo de práticas de ensino de educadoras bilíngues, em duas 
salas multisseriadas, em escolas municipais inclusivas, polo de educação de surdos 
(1° ao 5° ano), apresenta a qualidade da instrução dada em Libras, revelada com a 
pesquisa. Aponta o quanto, na fala das educadoras investigadas, foi significativa a 



matrícula dos alunos surdos, nestas salas, bem como, o avanço dos estudantes na 
comunicação e aprendizado de uma língua para si e para a relação com os outros 
– aparecendo essa qualidade nas produções escolares, na aquisição da língua de 
sinais e na escrita da língua portuguesa. As educadoras relatam a possibilidade de 
negociação de sentidos enunciativos dados por meio da Libras, podendo assim, 
oferecer o acesso aos conteúdos curriculares de seus anos. As salas observadas 
são separadas por ciclos (Ciclo I e Ciclo II) e apresentaram resultados satisfatórios 
em relação ao desenvolvimento dos estudantes surdos nelas matriculados. 

Martins (2017)1 em uma pesquisa de dois anos realizada com 
financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo 
(FAPESP) traz, em seu relatório final, dados que revelam que os alunos surdos com 
histórico escolar de acesso a salas ou escolas bilíngues, com instrução em Libras, 
desempenham uma melhor interação com os intérpretes educacionais no ensino 
fundamental II, além de trazerem mais repertório linguístico e de conhecimentos 
acadêmicos para a continuidade de seus estudos. Se os dados mostram que 
a aprendizagem da Libras e a instrução com professores bilíngues favorece a 
inclusão de conteúdos, quais os impedimentos para a promoção de programas 
bilíngues com docentes fluentes nesta língua? Algo real posto e já mencionado é a 
concepção de inclusão e a ideologia de uma “escola para todos”, com estudantes 
surdos e ouvintes aprendendo em um mesmo espaço de instrução. Porém, se este 
modelo não for bem estabelecido pode promover o apagamento das diferenças 
pela homogeneização das vidas surdas e do ensino, que facilmente passa a ser 
dado na exclusividade da língua oral (língua majoritária), trazendo o esvaziamento 
das singularidades linguístico-cultural.

1 A pesquisa realizada foi com apoio FAPESP de 2015-2017 (Processo N° 
2015/09357-4), uma vez que os dados encontrados no ensino fundamental II, em relação 
à atuação com intérpretes educacionais, revelam a melhor interação dos estudantes sur-
dos que vieram de experiências bilíngues nos anos iniciais. Diante disso, busca-se olhar 
o funcionamento de programas bilíngues em redes municipais para problematizar quais 
políticas bilíngues vem sendo propostas atualmente. 



Tal discussão dialoga perfeitamente com o conceito de heterotopia de 
Foucault (2013), o qual aponta para a potencialização criativa de singularidades 
e diferenças em espaços que aparentemente não são favoráveis. Nesse sentido, 
ao produzirmos espaços bilíngues em escolas inclusivas, com a participação 
de surdos, estamos permitindo a fluidez da diferença surda e a produtividade 
inventiva de modos outros de ensino, os quais, por vezes, são silenciados nas 
escolas comuns.  

Como Foucault afirmou que as heterotopias são 
multiplicidades, na medida em que justapõem, num único 
lugar, vários espaços distintos, que são incompatíveis 
entre si, podemos pensar na possibilidade de criação 
de heterotopias no tópico. Isto é, a criação de espaços 
outros de relações instituintes e criativas, no espaço 
instituído (tópico) (GALLO, 2016, p. 42). 

A perspectiva é de proliferação de heterotopias escolares na abertura 
de espaços criativos que singularizem os processos do aprender para os estudantes 
surdos. Nesse sentido podemos caminhar para produção de práticas inclusivas. 
Destacamos ainda que a organização escolar por ciclos e para grupos não seriados 
(a mescla entre idades e conhecimentos) é prevista na LDB (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional), lei nº 9394/1996 e reforça a possibilidade de 
abertura de salas bilíngues de surdos, as quais em programas bilíngues (poucos 
ainda existentes no Estado de São Paulo) têm sido experimentadas, em salas 
multisseriadas. O documento afirma que:

Art. 23.  A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, 
períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não 
seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma 
diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem 
assim o recomendar (BRASIL, 2017). 



As críticas a essas salas se dão exatamente pela mistura de alunos 
surdos de diferentes idades, organizados por ciclo, em um mesmo cenário. 

Em pesquisa atual com financiamento da FAPESP (Processo n° 
20180/08930-0) a primeira pesquisadora observou-se que as prefeituras, no 
interior do Estado de São Paulo, para produzir o ensino bilíngue de surdos têm 
usado pelo menos dois modelos inclusivos bilíngues, nos anos iniciais (com a 
demanda de ter professores bilíngues) e chamado de salas bilíngues: 1) com 
salas multisseriadas só para alunos surdos, e 2) com salas compartilhadas 
(surdos e ouvintes) com a dupla docência, um professor regente para os ouvintes 
e um regente bilíngue aos surdos. Notou-se que em ambos os casos ou modelos 
adotados, o ensino de surdos e ouvintes, mesmo ocorrendo no mesmo espaço 
físico, não segue a mesma lógica. Como os anos iniciais se voltam a alfabetização 
da língua portuguesa e os alunos surdos estão em tempo de aquisição da língua 
de sinais, e ainda, o acesso à escrita da língua portuguesa não segue a mesma 
proposta para ouvintes, não há articulação possível entre o planejamento de aula 
e a prática de ensino. Isso mostra a real atenção que se deve ter a pauta dos 
movimentos surdos que pede uma inclusão pelas singularidades, potencializando 
a afirmação de suas diferenças surdas. Diante disso, passamos a relatar algumas 
ações que chamamos aqui de “resistências e lutas transversais”. Apresentamos 
esse relato porque já que os dados evidenciam certa positividade à educação de 
surdos, na educação básica. 

2. Uso de Tecnologias em Escolas com Programa Bilíngue no Interior do 
Estado de São Paulo 

 
Atuar na educação de surdos requer considerar a experiência daqueles e 

daquelas que têm sua constituição subjetiva de um modo bastante singular, uma 
vez que, por terem no corpo a chancela do “não ouvir”, estabelecem relações 



outras de significações do mundo, especialmente pelo sentido visual. As vivências 
educacionais, culturais e relacionais desses sujeitos se caracterizam por eles 
constituírem uma minoria linguística, e por terem sido convocados, em algum 
momento da vida, com sorte na infância, a se expressar em uma língua de sinais. 
É essa língua que fez deles seres de linguagem, e, portanto, humanos. No caso 
das pessoas surdas, a relevância das línguas de sinais se confirma em cada 
criança surda que, ao adquiri-la, atravessa com segurança para o conhecimento do 
mundo e, mais do que isso, para a conquista da consciência de si mesma. Sentir-
se como alguém capaz de argumentar e pensar por si mesmo é um imenso passo 
na formação de uma subjetividade saudável. Além disso, outro fator contribui para 
uma experiência benfazeja de vida: é a oportunidade de conviver com pares que 
têm as mesmas singularidades. Estar entre surdos é o grande presente que os 
adultos podem proporcionar a uma criança surda. Nada a deixa mais confortável 
do que descobrir que não é a única diferente entre tantos seres que falam com as 
bocas e se entendem pela comunicação oral. Portanto, a opção pela educação 
de surdos em salas e escolas bilíngues, além das razões já apresentadas nesse 
texto, de ordem social, cognitiva e linguística, envolvem também a constituição 
subjetiva, que só poderá ser vivenciada de modo saudável a partir da convivência 
entre pares, ou seja, a partir da inserção cultural, das relações afetivas e dos 
encontros pessoais, franqueados pelas línguas de sinais. 

Muitas narrativas autobiográficas de adultos surdos apresentam uma 
similaridade ao relatar a solidão de sua infância, quando conviviam exclusivamente 
com ouvintes. Alguns até mesmo acreditavam que não se tornariam adultos, uma 
vez que nunca haviam visto um adulto surdo. Esse é o caso da atriz surda francesa 
Emanuelle Laborit:

Não me via tornando-me grande. Via-me ficando 
sempre pequena. Por toda minha vida. Acreditava-me 
limitada ao estado presente. E, sobretudo, acreditava-



me única, sem igual no mundo. [...] na minha cabeça as 
crianças surdas nunca cresciam. Iríamos morrer, assim, 
pequenos. [Quando conheceu Alfredo, um professor 
surdo adulto] compreendi imediatamente que não estava 
sozinha no mundo. Uma revelação imprevista. Um 
deslumbramento. [...] existia um futuro possível, já que 
Alfredo era adulto e surdo! Essa lógica cruel permanece 
enquanto as crianças surdas não se encontram com um 
adulto. Elas têm necessidade dessa identificação com 
os adultos [...] (LABORIT, 1994, p. 32; 48).

Acreditando na relevância da convivência entre pares surdos para a 
constituição da subjetividade do surdo, apostamos na educação bilíngue no 
formato proposto pelas militâncias surdas, como já exposto anteriormente. É no 
contato com outros surdos, de diferentes idades, que a criança surda pode se 
constituir com segurança e autonomia.

Muitos pesquisadores apontam para a necessidade de uma escola 
bilíngue para os surdos (LODI e LACERDA, 2009; CAMPELLO e REZENDE, 
2009; MARTINS, 2017). A dissertação de Moriconi (2020) descreve e analisa as 
interações dos alunos surdos com outros sujeitos no contexto de escolas públicas 
paulistas com distintos modelos de educação de surdos (escola bilíngue, classe 
bilíngue, sala com docência compartilhada e escola inclusiva com intérpretes). 
A pesquisa concluiu que nas escolas bilíngues, escolas com salas bilíngues 
ou com docência compartilhada, as interações ocorrem com melhor qualidade, 
tanto entre alunos com destes com os profissionais. “Nas salas com a língua de 
instrução em Libras, com proposta da educação bilíngue, foi possível perceber 
que o desenvolvimento acontece de forma mais natural para a criança, interagindo 
com diferentes pessoas sem enfrentar a barreira comunicacional” (MORICONI, 
2020, p. 143).



Compactuando com essa ideia, na Faculdade de Educação da UNICAMP 
(Universidade Estadual de Campinas), é desenvolvido um projeto de extensão 
que tem como referência a educação bilíngue e a convivência de surdos entre si. 
O Projeto Educomunicação, em parceria com duas escolas polos municipais de 
Campinas, uma de Ensino Fundamental e outra de Educação de Jovens e Adultos, 
faz uso de tecnologias digitais como apoio à aprendizagem de alunos surdos e 
ouvintes, a partir da demanda dos professores. 

Na educação de jovens e adultos, o projeto tem o seguinte formato:

Alunos de cursos de licenciatura da Unicamp desenvolvem atividades 
com o uso do tablet nas salas de aulas, de acordo com o conteúdo da disciplina 
em que se inserem. Nas salas de aula mesclam-se alunos surdos e ouvintes, 
tendo o intérprete como mediador das interações. São utilizados sites de busca, 
jogos e aplicativos que disponibilizam recursos para a aprendizagem dos 
conteúdos propostos pelos professores. Se para os alunos ouvintes os recursos 
tecnológicos são altamente enriquecedores, para os surdos são inestimáveis 
as suas contribuições para a aprendizagem, uma vez que favorecem a forma 
prioritária de aquisição de conhecimento por esses sujeitos, ou seja, a visualidade 
(LEBEDEFF, 2010; CAMPELLO, 2007; NOGUEIRA e CABELLO, 2017). As 
atividades acadêmicas produzidas com o uso desses recursos apontam para uma 
diversidade de possibilidades na sala de aula, altamente motivadora e que remete 
à apropriação do conhecimento de modo autônomo e lúdico (NASCIMENTO, 
MARCONATO e VICENTE, 2017, p. 89)

Na escola de ensino fundamental, os bolsistas do projeto Educomunicação, 
estudantes de diferentes cursos de graduação, desenvolvem jogos e atividades 
visando a aquisição de Libras, como primeira língua e de Língua Portuguesa como 
segunda língua, para crianças surdas do primeiro ao quinto ano. Atividades de 
Matemática também são realizadas com as crianças surdas e ouvintes, utilizando 
a plataforma Matific.



Em ambos os espaços escolares, o projeto tem boa aceitação por parte 
do corpo docente e discente, uma vez que a tecnologia está presente no cotidiano 
de todos e não é mais possível pensar as práticas educativas sem fazer uso desse 
recurso. O uso das tecnologias mobiliza a motivação e a participação dos alunos.

No caso das pessoas surdas, as tecnologias digitais têm favorecido tanto 
a comunicação como a aquisição de conhecimentos. A internet, por exemplo, 
potencializa o acesso a informações pelos surdos devido à grande quantidade 
de recursos visuais – imagens, gráficos, animações – configurando, portanto, um 
instrumento de melhoria da equidade (CRUZ, 2009).

Como uma das análises do projeto Educomunicação, uma pesquisa 
desenvolvida em 2017 comparou a aquisição lexical em Língua Portuguesa por 
crianças surdas de 1º a 5º ano, com e sem o uso de atividades digitais (jogos 
e aplicativos). A avaliação comparativa evidenciou que, o léxico em Língua 
Portuguesa, extraído dos textos desenvolvidos em sala de aula, quando trabalhado 
com jogos digitais, foi melhor apreendido pelas crianças surdas, uma vez que 
houve mais acertos na leitura e escrita dessas palavras do que de outras em 
que os jogos não foram aplicados. “As atividades digitais mediadas pelo lúdico 
geraram uma aprendizagem significativa em relação, principalmente, à aquisição 
e manutenção do léxico dos textos trabalhados em sala de aula” (NASCIMENTO 
e LIZ, 2017, p. 286).

No ano de 2020, devido ao isolamento social imposto como medida sanitária 
para o controle da pandemia do COVID 19, as escolas foram fechadas e o projeto 
precisou tomar outra configuração. O não acesso às escolas cria uma condição de 
mais sofrimento às crianças surdas do que ocorre com as ouvintes. Advindas de 
famílias ouvintes, muitas delas, têm a comunicação em Libras somente no espaço 
escolar. Mesmo com todo o esforço da escola em garantir a comunicação familiar 
em língua de sinais, ainda há famílias que têm poucos recursos linguísticos 
nessa língua. Compreendendo essa problemática, os bolsistas do projeto, em 
atendimento à solicitação das professoras, desenvolveram jogos no formato de 
quizz. Os jogos foram elaborados com fotos das pessoas da família das crianças e 



com gifs de sinais correspondentes aos seus componentes (pai, mãe, vovó, vovô, 
irmão). Os gifs foram produzidos a partir de vídeos gravados com a sinalização 
das professoras. Esse material foi disponibilizado às famílias das crianças, via 
whatsapp, para que pudessem jogar com seus filhos e permitir, de forma lúdica, 
a aprendizagem de sinais pelos familiares e dessas mesmas palavras em Língua 
Portuguesa pelas crianças surdas. Jogos com outros campos semânticos estão 
sendo desenvolvidos com o mesmo objetivo.

O projeto Educomunicação, além de proporcionar a ampliação de 
recursos tecnológicos para o processo de ensino e aprendizagem de crianças, 
jovens e adultos surdos nas escolas onde é desenvolvido, tem também favorecido 
as experiências com a educação de surdos e a língua de sinais dos futuros 
professores, graduandos da Unicamp, de diferentes áreas. Desse modo, a 
parceria da universidade com a escola pública contribui para o enriquecimento das 
aprendizagens numa via de mão dupla, onde todos ganham.

3. Experiências Formativas com Profissionais Intérpretes Educacionais nos 
anos finais do Ensino Fundamental 

Conforme exposto anteriormente, a atual Política Nacional de Educação 
preconiza que todas as crianças em idade escolar devem ser inseridas em escolas 
regulares. No caso de alunos surdos é necessária maior atenção e ajustes para 
alcançar igualdade de atendimento, visto que utilizam e têm como primeira língua 
a Libras - Língua Brasileira de Sinais. O profissional que possibilita o acesso às 
informações e conteúdos curriculares no espaço escolar é o Tradutor e Intérprete 
de Libras/língua portuguesa (TILS), ou Intérprete Educacional (IE), como é referido 
em algumas pesquisas (LACERDA, 2009; SANTOS, 2014). Sua presença é 
obrigatória a partir da segunda etapa do Ensino Fundamental, em escolas com 
proposta de Educação Bilíngue para surdos, de acordo com o Decreto Federal 
5.626 (BRASIL, 2005). Todavia, por se tratar de uma medida recente, há ainda 
poucos cursos de formação em nível de graduação vigentes em nosso país e, 



consequentemente, os profissionais que assumem esta função acabam realizando 
sua formação “em serviço” (SANTOS, 2014). 

De acordo com dados do Ministério da Educação2 atualmente há sete 
cursos de graduação ofertados em Universidades Federais no Brasil que formam 
tradutores e intérpretes de Libras/LP. Há ainda um curso em centro universitário 
(particular) e outros dois na mesma condição em fase de análise e, portanto, 
não iniciados. Considerando que os primeiros cursos ofertados tiveram seus 
profissionais formados em meados do ano de 2012 temos ainda certa carência 
profissional para suprimento da real demanda. Gurgel (2010) apresenta dados sobre 
a formação apontada e em sua pesquisa relata a necessidade de investimento em 
formação continuada aos profissionais que já atuam na educação. Reforçamos que 
a procura deste profissional ainda é alta por conta da política inclusiva no Brasil, 
tendo mais vagas de trabalho que o número de profissionais formados para atuar, 
especialmente no Estado de São Paulo, lócus deste estudo. Sabe-se que o único 
curso gratuito ofertado no Estado é o Bacharelado em Tradução e Interpretação em 
Libras/LP, na Universidade Federal de São Carlos. Como consequência da oferta 
insuficiente de profissionais tem-se a contratação de Intérpretes Educacionais no 
campo da educação sem a formação mínima desejada. 

Muitas práticas (LACERDA, 2009; GURGEL, 2010; MARTINS, 2013; 
SANTOS, 2014) têm relevado que a realidade mais comum em nossas escolas é 
exatamente essa. Trata-se de profissionais que, como no passado, assumiram a 
função de intérpretes por serem agentes comunitários e/ou religiosos, pois tinham 
conhecimento prático da língua de sinais, mas nenhum conhecimento técnico 
para esta atuação (FRISHBERG, 1990; ROSA, 2005). E então, cabe aos agentes 
que atuam nos espaços escolares atenderem as necessidades formativas desses 
profissionais que se fizeram “em serviço”.

Uma pesquisa desenvolvida no município de São Carlos – São Paulo, nos 
anos de 2017 a 2019, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

2  Dados obtidos no site https://emec.mec.gov.br/ a partir de uma busca avançada 
pelos cursos de Bacharelado em Tradução e Interpretação em Libras/LP.



São Paulo (FAPESP Proc. 2017/16776-9), acompanhou Intérpretes Educacionais, 
em atuação em um Programa Educacional inclusivo e bilíngue para surdos, 
em reuniões periódicas de formação continuada, a fim de identificar e analisar 
necessidades e aspectos formativos urgentes, que pudessem colaborar para sua 
prática em sala de aula.  Tais encontros tiveram frequência quinzenal, e contaram 
com a participação efetiva de três Intérpretes educacionais, membros da equipe 
escolar. As reuniões do grupo foram documentadas através videogravações como 
fonte principal para coleta dos dados, e também registros em diários de campo, 
para fins de reflexões, formação, análises e avaliações da efetividade da prática 
realizada. 

Os resultados da pesquisa apontaram para alguns aspectos de maior 
destaque nos relatos dos IEs e nos encontros formativos: conhecimento 
precário de assuntos específicos trabalhados em sala de aula, especialmente 
na Libras; questões positivas e negativas no relacionamento entre intérprete-
professor regente; necessidade constante de produção de material didático. Nos 
depoimentos e relatórios identificou-se como maior necessidade formativa a falta 
de orientação a respeito das relações profissionais e interpessoais, especialmente 
entre intérprete e professor, e entre intérpretes. 

Sabe-se que o IE conhece mais dos processos educacionais e de 
aprendizagem do aluno surdo que o próprio professor regente, pelo contato 
próximo das comunidades surdas e por sua formação. Todavia, para impulsionar o 
aprender faz-se necessária a relação de parceria entre professor e IE, objetivando 
uma atuação conjunta e em prol do aluno (MARTINS, 2013; SANTOS, 2014; 
SANTOS; DINIZ; LACERDA, 2016). Tratar de relações humanas tem se mostrado 
uma tarefa delicada e complexa, e que influencia cotidianamente as práticas, 
carecendo, portanto, de discussões. 

As relações sociais que permeiam e constituem o fazer dos sujeitos são 
complexas, envolvem relações de poder, afetos, emoções (VIGOSTKI, 2007; 
BAKHTIN, 2009); no caso do Intérprete Educacional, afetam diretamente seu fazer 
em sala de aula e, consequentemente a mediação do conhecimento para o aluno 



surdo. Os resultados indicam que criar uma rede de apoio, troca de experiências, 
e proporcionar experiências de se ver e ver o outro em atuação, beneficiam os 
profissionais, oportunizando maior segurança e flexibilidade para lidar com as 
adversidades e as pessoas de seu convívio.

Essas relações se mostram, com frequência, tensas, delicadas, sutis, e 
precisam ser abordadas no/com o grupo de profissionais, para aparar possíveis 
arestas que venham a influenciar negativamente o trabalho em grupo. O trabalho 
em equipe mostra-se indispensável no espaço escolar, visto que permite o contato 
consciente de experiências diversas atuando em prol de um mesmo objetivo: dar 
o melhor ao aluno surdo (SANTOS, 2019). 

Olhar para si e refletir sobre a prática se mostrou uma prática formativa 
bastante positiva; ao relatar os acontecimentos cotidianos os Intérpretes puderam 
perceber falhas, acertos e buscar práticas mais efetivas de tradução e interpretação 
em sala de aula. Apesar disso, enxergar os próprios erros e compartilhar com o 
grupo, a fim de promover conhecimento, segurança e novas práticas, ainda se 
mostra um exercício difícil, visto que promove insegurança nas profissionais. As 
análises indicam que há uma oscilação das reflexões e ações que se mostram 
positivas e de insegurança sobre as melhores escolhas, gerando um ciclo de 
discussões que parece sempre retornar ao início. Ainda assim, e principalmente 
por isso, a formação em serviço é de grande valia, pois mantém viva a chama da 
reflexão e das práticas positivas (SANTOS, 2019). 

Discutir a formação “em serviço”, no fazer, mostra-se uma prática 
relevante diante da formação acadêmica recém ofertada em nosso país. Nota-se 
em nossas práticas enquanto docentes universitários a preocupação e um grande 
investimento na proficiência linguística dos graduandos, quando se percebe 
(também por este estudo) que o espaço educacional – espaço que tem absorvido 
uma grande fatia dos profissionais formados - exige conhecimentos outros que 
nem sempre se aprende nos bancos da academia, mas nas relações e mediações 
cotidianas (VIGOSTKI, 2009), nos discursos de outrem (BAKHTIN, 2010), e a partir 
das práticas dos outros, colegas com quem se partilha as experiências. São novos 



saberes e condições que, aos poucos, vêm sendo compreendidos e passam a 
fazer parte da formação do profissional e do ser humano por trás do Intérprete 
Educacional. 

Considerações Finais

Com as reflexões postas, observamos variações sobre o modo de 
fazer a educação de surdos no Brasil e ainda, verificamos que as interpretações 
da construção de propostas bilíngues na educação básica, marcam de um 
modo geral, alinhamento com a proposta inclusiva mais radical, evidenciando a 
instrumentalização (ainda presente na escola) da língua de sinais. Isso se dá tanto 
fisicamente como nas práticas educacionais ainda presas, de algum modo, na 
maior dedicação ao acesso da língua oral escrita, com poucos instrumentos de 
avaliação da apropriação da língua de sinais e uso de recursos que favorecem a 
análise do aluno surdo sobre o funcionamento e as práticas comunicativas, seus 
textos produzidos na língua de sinais. Outro fator observado é que ainda há pouco 
conhecimento sobre o fazer “educação plural”, que deveria ser consolidado por meio 
da inserção de outras línguas que não apenas a língua portuguesa como língua 
que marca a centralidade do currículo e impõe dificuldades para a consolidação 
da proposta bilíngue. As observações e práticas cotidianas compartilhadas 
possibilitam pensar que as resistências se colocam como estratégias importantes 
de luta para a construção de currículos educacionais que valorizam a diferença 
surda, bem como a parceria entre escolas e universidade pode ser forte aliada a 
essa luta. Pretende-se com o texto ampliar a interlocução acerca de estratégias 
pedagógicas visuais (letramento visual) e as formas de trabalho específico pela 
configuração das salas de aulas bilíngues para surdos, em escolas da educação 
básica e em parceria em projetos extensivos universitários. Os dados se dão a 
partir de propostas municipais com programas bilíngues por nós investigados.

A parceria universidade e escola pública tem se mostrado favorável para 
o enriquecimento das práticas de ensino e aprendizagem na educação básica. 



Na formação de futuros professores também estas práticas tem sido de grande 
valia, uma vez que, sem essa experiência, os graduandos teriam pouco acesso às 
singularidades da educação de surdos e à língua de sinais. 

Acerca dos Intérpretes Educacionais, afirmamos que as trocas vivenciadas 
em grupos, dentro da própria escola, mostram-se de extrema relevância para 
o bom andamento das práticas desenvolvidas no cotidiano. Não pretendemos, 
de maneira alguma, desvalorizar a formação acadêmica, que é primordial, mas 
ressaltar que mesmo a partir dela, a formação “em serviço” mostra-se positiva e 
traz benefícios para o coletivo. Diante do exposto, os dados revelam que partilhar 
tem sido a palavra-chave na educação de surdos, ainda em fase de descoberta 
dos melhores caminhos e acertos. 

Assim, os achados poderão contribuir para a qualidade do ensino de 
surdos, para o pensar em estratégias ativas para o letramento visual de surdos em 
experiências em que a língua de sinais tem se colocado como língua de instrução. 
Esperamos que a apresentação do cenário bilíngue e das propostas que temos 
desenvolvido contribua para o desenvolvimento teórico-prático ao campo dos 
Estudos Surdos e para a promoção e adequação de propostas de ensino bilíngue 
para surdos. Afirmamos a importância da disseminação dos resultados e de nossas 
vivências de pesquisas na educação de surdos, contando que podem produzir 
trocas significativas a partir do relato. Esse intercâmbio de saberes certamente 
contribuirá para o desenvolvimento de políticas inclusivas para surdos no Brasil e 
em outros locais em que esse diálogo produza sentido. 

Referências

ALMEIDA, J.C. de A. Uma heterotopia pedagógica: práticas bilíngues com alunos 
surdos em salas multisseriadas. Dissertação de mestrado em educação. Programa 
de Pós-graduação em Educação Especial (PPGEEs). Universidade Federal de 
São Carlos: UFSCar, 2017.



BAKHTIN, M. [1929]. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 13ª ed. São Paulo: 
Hucitec, 2009.

  . [1940]. Estética da criação verbal. 5ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2010.

BRASIL. Lei nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000. Brasília: Presidência da 
República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10098.htm
Acesso em: 07/01/2018.

______. Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002. Brasília: Presidência da República, 
Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em:
http://www.presidencia.gov.br/CCIVIL/LEIS/2002/L10436.htm.
Acesso em: 07/01/2018.

______. Decreto nº 5626 de 22 de dezembro de 2005. Brasília: Presidência da 
República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em:
http://www.presidencia.gov.br/ccivil/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm.
Acesso em: 07/01/2018.

______. Lei n. 13.005, de 25 de jun. de 2014. Aprova o Plano Nacional de 
Educação – PNE e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm.  Acesso em: 19/04/2016.

______. Lei Brasileira de Inclusão. Lei N ° 13.146 de 06 Julho de 2015. Brasília: 
Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/
l13146.htm Acesso em: 15/01/2018. 



______. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: 
2016. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_
publicacao.pdf> Acesso em 07/05/2017.

______. LDB: Lei de diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: Coordenação 
de Edições Técnicas – Senado Federal, 2017. Disponível em: http://www2.senado.
leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529732/lei_de_diretrizes_e_bases_1ed.pdf Acesso 
em: 17/01/2018

CAMPELLO, A. R. S. Pedagogia Visual / Sinal na Educação dos Surdos. In: 
QUADROS, R. M. de; PELIN, G. (orgs). Estudos Surdos II. Petrópolis: Arara Azul, 
2007, p. 100-131.

CAMPELLO, A.R.; REZENDE, P. L.F. Em defesa da escola bilíngue para surdos: a 
história de lutas do movimento surdo brasileiro. Educar em Revista, Curitiba, n. 2, 
2014. Disponível em: https://goo.gl/d5aE5q. Acesso em: 15/10/2017

CARVALHO, A. F. de; MARTINS, V. R. O.  Anunciação e insurreição da diferença 
surda: contra-ações na biopolítica da educação bilíngue. Childhood&Philosphy, v. 
12 n.24, p. 391-415, 2016.
Disponível em:http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/childhood/article/
view/22970/18067
Acesso:05/09/2016

CRUZ, J. I. G.; DIAS, T. R. S. Trajetória escolar do surdo no ensino Superior: 
Condições e possibilidade. Rev. Bras. Ed. Esp., Marília, v. 15, n. 1, p.65-80, jan.-
abr., 2009.

FOUCAULT, M. O corpo utópico, as heterotopias. São Paulo: n-1 Edições, 2013.



FRISHBERG, N. Interpreting: An Introduction. Maryland: RID Publications, 1990.

GALLO, S. Em torno de uma educação menor: variáveis e variações. In: BRITTO, 
Maria dos Remédios de; GALLO, Sílvio (Orgs). Filosofias da diferença e educação. 
São Paulo: Editora Livraria da Física, 2016.

GURGEL, T. M. A. Práticas e formação de tradutores intérpretes de língua 
brasileira de sinais no ensino superior. 2010. 168f. Tese (Doutorado em Educação) 
– Universidade Metodista de Piracicaba, Piracicaba, 2010.

LABORIT, Emanuelle. O voo da gaivota. Rio de Janeiro: BestSeller, 1994.

LACERDA, C.B.F. de. Um pouco da história das diferentes abordagens na 
educação dos surdos. Campinas: Caderno Cedes.Ano XIX, nº 46, setembro, 1998. 

LACERDA, C. B. F. Intérprete de Libras: em atuação na educação infantil e no  
ensino fundamental. Porto Alegre: Mediação/FAPESP, 2009.

LACERDA, C. B. F.; SANTOS, L. F.; MARTINS, V. R. O. (Org.). Escola e diferença: 
caminhos para a educação bilíngue de surdos. São Carlos: EDUFSCar, 2016.

LODI, A.C.B.Educação bilíngue para surdos e inclusão segundo a Política 
Nacional de Educação Especial e o Decreto nº 5.626/05. Educação e Pesquisa 
(USP. Impresso), v. 39, p. 49-63, 2013.

LODI, A.C.B. & LACERDA, C.B.F.de (Orgs). Uma escola, duas línguas: letramento 
em língua portuguesa e língua de sinais nas etapas iniciais de escolarização. Porto 
Alegre: Mediação, 2009. 

LODI, A.C.B.; ALBUQUERQUE, G.K.T.S. de. Sala Libras Língua de Instrução: 



Inclusão ou Exclusão Educacional/Social? In: LACERDA, C.B.F. de; SANTOS, L.F 
dos; MARTINS, V.R.O. (orgs). Escola e Diferença: caminhos da educação bilíngue 
para surdos. São Carlos: Edufscar, 2016.

LOPES, M.C.; VEIGA-NETO, A. Acima de tudo, que a escola nos ensine. Em 
defesa das escolas de surdos. Educação Temática Digital (ETD),v.19, n.4, p. 691-
704, 2017. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/
article/view/8648637 Acesso em: 30/10/2017.

MARTINS, V.R.O; LACERDA, C.B.F. de. Letramento e Surdez: de qual concepção 
de linguagem estamos falando? IN: OLIVEIRA, A. A. S; POKER, R.B.; OLIVEIRA, 
F.I.W. de; MARTÍNEZ, Y.M. (Orgs). Prácticas Pedagógicas em Educaciòn Especial: 
hacia uma Escuela Inclusiva. Universidad de Alcalá, 2014, pp. 209-226.

MARTINS, V.R.O; LACERDA, C.B.F.de . Educação inclusiva bilíngue para surdos: 
problematizações acerca das políticas educacionais e linguísticas. Revista de 
Educação PUC-Campinas, v. 21 n.2, 2016. pp 163-178. 
Disponível em: http://periodicos.puccampinas.edu.br/seer/index.php/reveducacao/
article/view/3277/2286Acesso em: 05/09/2016.

MARTINS, V. R.O. Posição-mestre: desdobramentos foucaultianos sobre a 
relação de ensino do intérprete de língua de sinais educacional. Tese de doutorado 
defendida na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. 
UNICAMP, Campinas/SP, 2013.

MARTINS, V.R.O. Educação inclusiva de surdos com proposta bilíngue: formação 
e reflexão das estratégias tradutórias e pedagógicas na atuação de intérpretes 
educacionais. Relatório final de pesquisa enviado à fundação de amparo à 
pesquisa do estado de são paulo (FAPESP) com processo n° 2015/09357-4. São 
Paulo: FAPESP, 2017. 



MARTINS, V.R.O. Reflexões sobre a educação bilíngue de surdos em escolas 
inclusivas nos anos iniciais do ensino fundamental. Relatório parcial de pesquisa 
enviado à fundação de amparo à pesquisa do estado de São Paulo (FAPESP) com 
processo n° 2018/08930-0. São Paulo: FAPESP, 2017. 

MORICONI, Lucimara Valdambrini. Interações da criança surda no contexto 
escolar: panorama de diferentes perspectivas na educação. Dissertação de 
mestrado defendida na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 
Campinas. Unicamp, Campinas, SP, 2020 

NASCIMENTO, Lilian Cristine Ribeiro, MARCONATTO, Simone Cleuse, VICENTE, 
Rodolfo Manoel Antônio. Tecnologias digitais na sala de aula na Educação de 
Jovens e Adultos. In CABELLO, Janaína e LINS, Heloísa A. Matos (org). Mídias, 
Infâncias e Diferenças (ebook).Campinas, SP: Edições Leitura Crítica, 2017.

NASCIMENTO, Lilian Cristine Ribeiro e LIZ, Ana Paula Cortina. Jogos digitais no 
ensino da língua portuguesa para crianças surdas. Revista Periferia. v.9 n.1 jan-jun 
2017

RAMOS, A.S. Alfabetização e letramento e as interfaces da educação bilíngue de 
surdos. Trabalho de Conclusão de Curso em Pedagogia. Universidade Federal de 
São Carlos, 2017.

ROSA, A da S. Entre a visibilidade da tradução da língua de sinais e a invisibilidade 
da tarefa do intérprete. 2005. 199p. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005.

SANTOS, L. F. dos. O fazer do intérprete educacional: práticas, estratégias e 
criações. 2014. 203 f. Tese (Doutorado em Ciências Humanas) - Universidade 
Federal de São Carlos, São Carlos, 2014.
 



______ . Intérpretes educacionais: reflexos da formação continuada nas práticas 
cotidianas. Relatório final de pesquisa enviado à Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (FAPESP) com processo n° 2017/16776-9. São Paulo: 
FAPESP, 2019. 

______; DINIZ, S. L. L. M.; LACERDA, C. B. F. Práticas de interpretação no 
espaço educacional: para além dos limites da sala de aula. In: LACERDA, C. B. 
F.; SANTOS, L. F.; MARTINS, V. R. O. (Org.). Escola e diferença: caminhos para a 
educação bilíngue de surdos. São Carlos: EDUFSCar, 2016. p. 149-165.

VIGOTSKI, L. S. [1930]. A formação social da mente. Trad. José 
Cipola Neto (et al.). São Paulo: Martins Fontes, 7ª ed., 2007. 

  . [1934]. Pensamento e linguagem. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São 
Paulo: Martins Fontes, 4ª ed., 2008.



Ensino de Português  L.E.

Prof.Mestre José Luiz Miranda

São Paulo, Brasil

josluizmiranda@gmail.com

‘Penetra surdamente no reino das palavras’

Chega mais perto e contempla as palavras.

Cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra

e te pergunta, sem interesse pela resposta,

pobre ou terrível, que lhe deres:

“Trouxeste a chave?”

(Procura da Poesia, Carlos Drummond de Andrade)

Tendo em vista que procurar atender a real necessidade de cada aluno 
particular ou grupo de alunos sempre exigirá do docente o ir além do que estabelece 
quaisquer manuais, o propósito de orientar possibilidades de como apreender 
facetas da cultura que determinada língua expressa, deve nortear continuamente 
o ofício docente comprometido com as efetivas proficiência e autonomia dos 
interessados. No entanto, trata-se de um processo que não ocorre do dia para a 
noite nem está atrelado à falaciosa promessa comercial que alardeia o “aprenda 
o idioma X em um mês”, tão recorrente em apelos  publicitários mundo a fora. 



Qual seja, há que se efetivar pesquisas em muitas fontes, apurar cada vez mais 
e melhor a seleção de materiais complementares,  desenvolver critérios de como 
otimizá-los, fomentar exercícios de práticas significativas, tudo isso com o intuito 
de instigar um interesse paulatino e crescente sobre a língua estrangeira (LE) junto 
ao público alvo; de tal forma que essa experiência venha, de fato, ao encontro de 
suas expectativas e que elas sejam concretizadas o quão pronto for possível. 

Como docente de Francês para brasileiros e de Português para 
estrangeiros muitas experiências foram acumuladas e nem todas bem sucedidas, 
evidentemente. No entanto, como sempre me interessei por literatura e música de 
modo geral, sempre dediquei especial interesse por explorações desse teor em 
exercícios de ensino e aprendizagem de LE. Lembro-me bem do quão impactante 
foi apreender por mim mesmo – ainda no início de minha aprendizagem de francês 
– um breve poema de Jacques Prévert3  inserido no material didático utilizado na 
Aliança Francesa, nos anos 80. Refiro-me a Déjeuner du matin (Café da manhã): 
um intencional jogo de palavras aparentemente tão corriqueiras que compõe uma 
situação dramática de separação. Também gosto de lembrar que no semestre 
seguinte fomos expostos a outro poema do mesmo autor, mais extenso e ainda 
mais desafiador: Pour faire le portrait d´um oiseau (Para fazer o retrato de um 
pássaro), no qual se delineia uma didática do intangível, qual seja, ser capaz de 
capturar a inspiração do fazer artístico. 

Logo, o intuito de selecionar esses versos de Carlos Drummond de Andrade 
como epígrafe dessa apresentação está intrinsicamente voltado à aventura de 
adentrar no reino das palavras, contemplar as incontáveis possibilidades que elas 
trazem em seu ‘estado de dicionário’ – como aponta o poeta itabirano em um 
dos versos desse mesmo poema –, combiná-las e assim compor uma produção 
consistente e, por que não, até surpreendente, no entanto, sem nenhuma 
3  Jacques Prévert (1900-1977) poeta e roteirista francês cujos poemas são cé-
lebres no campo da francofonia e acentuadamente explorados nas escolas da França. 
Esses exemplares constam em sua primeira publicação Paroles, de 1946.



pretensão de possuir a ‘chave’ capaz de solucionar todo e qualquer entrave nesse 
propósito. Contornar e, idealmente, suplantar obstáculos torna o processo ainda 
mais instigante. Chave ou pássaro constituem, enfim, variantes de uma mesma 
ideia: a de desafiar-se a redigir com criatividade, coesão e coerência. 

Nesse sentido, não engessar as propostas e ao mesmo tempo delimitar 
o material a ser explorado, constitui outra premência tanto para quem propõe 
quanto para quem executa a tarefa. Sempre considerei fascinante a plasticidade 
da Poesia que consegue, demiurgicamente, criar universos com um material 
mínimo, como os raiku, por exemplo. Em contrapartida, também há produções 
em Prosa curta cujo impacto e eficiência são igualmente memoráveis, como os 
gêneros discursivos crônica e notícia, e que não raro também foram explorados 
de forma literária, mundo a fora. Outra modalidade que cabe salientar são as 
variáveis do gênero conto e, entre tantos de reconhecida relevância, no Brasil há 
que se considerar a singularidade dos brilhantes resultados obtidos por Ricardo 
Ramos4 e seu conjunto de contos intitulado Circuito Fechado (1972). Estes não 
têm títulos, apenas uma numeração e vão de 1 a 5, cuja inusitada composição é 
acentuada pela pontuação. Certamente, o mais divulgado deles é o de número um, 
engendrado a partir da explícita seleção de substantivos apenas, os quais recebem 
um encadeamento que descreve cada gesto da rotina diária de um personagem, 
do despertar ao deitar-se, sem usar verbos e outras classes gramaticais.

Passemos, então, à atividade5 específica dessa apresentação, com a qual 
foram obtidos resultados mais que animadores junto a estudantes de Português 
LE que produziram textos em prosa, também com o desafio de dispor de algo 
aparentemente limitado. O primeiro passo consiste em a partir de um vocábulo 
motivador – no caso a palavra BRASILEIRO – elaborar um banco de palavras 
utilizando “apenas” as letras que o compõe, nenhuma outra pode ser acrescentada; 

4  Ricardo Medeiros Ramos (1929-1992), filho do célebre literato Graciliano Ra-
mos, foi um escritor, advogado e jornalista brasileiro. Ganhou, por três vezes, o Prêmio 
Jabuti com as respectivas obras Os caminhantes de Santa Luzi a (1959), Os deser-
tos(1962) e Matar um homem (1971).



no entanto, acentos gráficos são permitidos, pois isso possibilita que novas 
palavras sejam incorporadas ao conjunto, p.e.: ira/Irã, isso sem mencionar a 
ocorrência de crase que não é um “mero” acento e sim a contração de uma 
preposição a um artigo cujo exemplo mais evidente encontra-se em: à ou às 
(preposição “a” + artigo definido feminino em sua forma singular ou plural). 
Portanto, para organizar os vocábulos em grupos, foi estabelecido que o 
conjunto seria distribuído em quatro grupos: verbos, substantivos, adjetivos e 
por fim um que foi denominado de “outros”, no qual poderiam constar artigos, 
pronomes, preposições, conjunções, advérbios etc. Para o grupo dos verbos 
foi salientado o fato de ter disponível no vocábulo motivador a presença de 
“r” – elemento que gramaticalmente constitui a desinência de infinitivo – e que 
todos os exemplares desse grupo deveriam estar no modo infinitivo. 

Nessa lista potencial há diversas combinações que resultam em 
verbos já conjugados, porém, como o aluno deve elaborar um texto explorando 
ao máximo os elementos que ele mesmo amealhou, ficar limitado apenas a 
esses exemplares de verbos restringiria a exploração de modos e tempos 
verbais, interferindo assim em várias outras possibilidades, ainda mais 
instigantes e criativas. Chamo atenção também para o fato recorrente em 
produções de redação – e não só de alunos estrangeiros – da pouca atenção 
à convenção de uso adequado de maiúsculas e minúsculas. Não raro, tem-
se uma barafunda como se tudo fosse aceitável, e isso não corresponde 
à verdade. Logo, nesse levantamento também é exercitada a acuidade em 
apreender que não se trata de mero detalhe grafar o mesmo vocábulo de 
uma forma (p.e: rosa) e de outra (Rosa), pois ao fazê-lo a referência remete 
a especificidades distintas, nesse caso dentro de uma mesma categoria 
gramatical: a dos substantivos. Qual seja: a designação atribuída a uma 
flor encontrada em quase todos os continentes (um substantivo “comum”) 
constitui a referência a um nome atribuído a mulheres (um substantivo 



“próprio”) ou até mesmo um nome de família, como o de Noel Rosa (1910-
1937), um renomado compositor de sambas e que era carioca.

Outro item igualmente relevante que essa atividade também 
desencadeia é o refletir sobre os efeitos causados pela pontuação quando 
utilizada com adequação: a extensão maior ou menor dos segmentos (vírgula, 
ponto e vírgula, ponto final), a marcação de falas (travessão e aspas), a 
expressão de questionamentos (interrogação) ou de surpresa (exclamação), 
a não completude de uma reflexão (reticências). Ao juntar-se a isso as 
inúmeras possibilidades exploratórias da homonímia e homofonia, pode-
se chegar a resultados impressionantes como demonstrarei na sequência. 
Enfim, trata-se de uma proposta bastante abrangente e que, ao mesmo 
tempo, retoma e amplia tudo o que já foi e será contemplado nas aulas de LE.

Apenas como exemplo dessa lista, não definitivo reitere-se, eis um 
exemplo:

Como toda proposta de exercício, da parte do aprendiz obtém-se, 



com frequência, um cumprimento de tarefa e este nem sempre é sinônimo de 
envolvimento, de interesse como o projetado pelo docente. Entretanto, resgato 
duas ocorrências junto a alunos orientais, japoneses especificamente, que foram 
à época tão significativas a ponto de me impelirem a ampliar pesquisas sobre 
produções de alunos e a registrar minhas práticas didáticas, como já o fazia em 
meu aperfeiçoamento de graduação e licenciatura junto ao projeto Aprender e 
Ensinar com Textos, coordenado pela Profa. Dra. Lígia Chiappini Moraes Leite, 
e que ocorreu antes de meu ingresso no mestrado em Teoria Literária e literatura 
comparada, na Universidade de São Paulo em 1995.

O primeiro exemplar pode ser classificado como uma produção que de 
modo literal estritamente atendeu a o que foi solicitado, ou seja: cumpriu a tarefa. 
Não foi observado o item de que fosse atribuído um título, nem um empenho em 
explorar melhor o corpus disponível, no entanto, a adequação no uso dos tempos 
verbais e as respectivas concordâncias foram muito satisfatórias. Merece destaque 
o cuidado desse autor em adicionar um pos scriptum, o qual, sem dúvida, denota 
um cuidado com a verossimilhança do conjunto elaborado. Algo que raras vezes 
foi observado de forma tão explícita. O autor se chama TSUKURO e, à época, 
tinha 29 anos.

(Sem Título) 
Quando teve uma brisa na Antártica eu sai com sal para sobreviver, 

porque estive num asilo onde não tinha saleiro. Na Antártica não tinha sol, tinha só 
pinguins. Lá vi um animal raro e belo, ele era o rei e a lei da Antártica. Quis rir dele, 
mas foi tudo imaginação. 

             (esta estória está num livro que foi deixado no barro).

                                                                                              

 Já o segundo exemplar é bem mais complexo e demandou vários níveis 
de interferências, de substituições, até que fosse atingido um produto condizente 
com o que desejava a autora, MIKI, 35 anos. Ei-lo:



A boa e a rosa (primeira versão)
Outrora houve um país no Brasil. No país teve uma montanha rijo. Muitas 

pessoas foram à montanha para ganhar madeira de lei ou para o braseiro e o lar, 
mas, ninguém puderam voltar. Porque na entrada da montanha houve um rio raso, 
e uma boa grande ficaram lá. 

O rei se encheu de ira e ordenou os soldados matá-la. Mas, a boa esteve 
muito forte e todos soldados fugiram ou morreram. Finalmente o rei ordenou o 
príncipe, “O meu só filho, não quero você ir. Mas agora não tem jeito. Por favor 
mate a boa e volte certamente”. O príncipe disse, “Sim o rei. Seguramente eu vou 
matá-la e trazê-la. Espere tranquilamente por favor”.

O príncipe foi ao sábio velho e perguntei o jeito de matar a boa. O sábio 
disse. “A boa gosta da música muito e não gosta de sol. Tem que levar uma lira e 
um saleiro”. 

O príncipe saiu com uma lira, um saleiro grande e um sabre. Quando ele 
chegou ao rio, a boa apareceu e disse, “Não entre mais. Se vem eu como você”. O 
príncipe disse, “Eu não vou mais. Hoje eu toco lira para você. E ele começou tocar 
lira. A brisa entregou a musica bonita para a boa. A boa ouviu a musica tranquilo 
e então ela dormiu. O príncipe la vi e cessei tocar lira. Ele se aproximei a boa e la 
lancei sal muito. A boa acordou e sofreu muito. Finalmente ela não pode se mover. 
O príncipe la matei com o sabre.

O príncipe entrei a montanha fundo e descobri a praça. No centro da praça 
houve uma rosa com podo de raios. 

A rosa estive muito bonita. Quando o príncipe la vi concentramento uma 
rola viu e disse, “A boa gostou da rosa muito. A boa soube ela não e bonita. E ela 
aspirou por bonitas e protegeu a rosa dos homens”. O príncipe chorou de simpatia 
por a boa. E em lugar de trazê-la, enterrá-la ao redor da rosa como um aro. 

O príncipe relatou tudo ao rei. O rei também simpatizanteu a boa e fez um 
lei que proibiu de entrar à montanha. E ninguém se aproximei a praça. Por algum 
tempo, ao redor da rosa, muitos lírios cresceram. Eles estiveram muito bonitas. 
Quando a brisa soprou, eles pareceram rir.



Como já foi apontado anteriormente, o intuito dessa atividade não se 
restringe de modo algum à mera “profilaxia” sobre os deslizes e a pronta reescrita 
do conjunto para atender aos rigores das normas do “bem escrever”. Trata-
se, sobretudo, de uma efetiva oportunidade de que o aprendiz reflita sobre as 
especificidades da LE e se aproprie do outro idioma que não o seu, redigindo 
com criatividade algo que o desafie, o motive a fazê-lo. Nesse sentido, ainda que 
hesitante no quesito ortografia (palavras ora com acento, ora sem; troca da palavra 
“sol” em vez de “sal”, entre outros); no uso dos oblíquos átonos e no quesito verbos 
haver inequívoca irregularidade na observação adequada quanto ao modo, tempo 
e pessoa, ainda assim é patente o empenho da autora em elaborar um produto que 
não apenas explora melhor o corpus disponível e, sobretudo, procura contemplar 
de forma coerente e verossímil – dentro dessa proposta – todos os elementos 
necessários para uma narrativa eficiente: elaboração de personagens plausíveis, 
de ambientes (espaço), de enredo, de exploração temporal e até mesmo o uso de 
diálogos. 

Um elemento a destacar, desde o título, é o fato de ter sido usado o 
vocábulo “boa” não como adjetivo, o que seria o esperado em português, mas 
como substantivo recuperado em dicionário: boa constrictor, em lugar de “jiboia”, 
um vocábulo que lhe era desconhecido e não pertencia ao corpus.  E quando 
questionada sobre o porquê de não denominar seus personagens, já que a lista 
apresentava diversos, a resposta foi a de que isso “não era importante, a história 
sim”. Enfim, como não há espaço para maiores detalhamentos, concluo meu relato 
com outra versão da reescrita do texto de MIKI, ainda com a necessidade de novos 
ajustes.

A boa e a rosa

Outrora havia um país perto do Brasil, neste país tinha uma serra. Muitas 



pessoas iam à montanha para retirar madeira de lei para construir moveis para 
seus lares e também para os braseiros, porém ninguém voltava. Na entrada da 
montanha havia um rio raso e uma boa ficava ali.

O rei se encheu de ira e ordenou aos soldados que a matassem, mas 
a boa era muito forte e todos os soldados fugiam ou morreiam. Finalmente o rei 
ordenou ao príncipe:

– Meu único filho, eu não queria ver você partir, mas agora não tem jeito. 
Vá à montanha e mate a boa. Volte vitorioso. 

O príncipe respondeu:

– Sim meu rei, vou matá-la e trazê-la como troféu. Espere tranquilo.

O príncipe foi procurar o velho sábio e perguntou o jeito de matar a boa e 
o sábio disse:

– A boa gosta muito de música e não gosta de sal. Você tem que levar uma 
lira e um saleiro.

O príncipe saiu com uma lira, um saleiro grande e um sabre. Quando ele 
chegou ao rio, a boa apareceu e disse:

– Não entre mais. Se vier eu como você.

O príncipe disse:

– Está certo. Paro aqui e tocarei lira para você.

E ele começou a tocar sua lira. A brisa levou a bonita música até a boa e 
então ela dormiu. Vendo isso, o príncipe parou de tocar e aproximou-se dela e lhe 
lançou muito sal por tudo o corpo. Quando a boa acordou, ela sofria muito e não 
podia se mexer. Então o príncipe matou ela com o sabre.

Entrando na montanha, o príncipe descobriu uma praça. No centro dela, 
havia uma rosa composta de raios. A rosa era muito bonita. Perto dela o príncipe 
também viu uma rola que lhe disse:



– A boa gostava muito da rosa por não ser bonita. Ela aspirou a beleza da 
flor e a protegeu dos homens.

O príncipe chorou pela boa e em vez de levá-la ao rei, enterrou-a ao redor 
da rosa formando um aro. De volta ao reino, o príncipe relatou tudo ao rei e ele 
também teve simpatia pela boa. Ele fez uma lei proibindo a entrada na montanha. 
Ninguém devia se aproximar da praça.

Por algum tempo, ao redor da rosa, muitos lírios cresceram. Eles eram 
muito bonitos e quando a brisa soprava, eles pareciam rir.
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Introduction

Teaching writing has always been a challenge for teachers, the same as teaching 
reading, listening or speaking. I mean, teaching a language is challenging. Teaching 
writing has become one of the most defiant deals because through writing “teachers 
are opening windows through which thinking starts” (Sheryl Block). 

If writing is everywhere, why is it so difficult to get students to write, what is the real 
challenge? Is it that we are paying too much attention on technical issues such 
as grammar, punctuation and accuracy? Or is it that we are not paying too much 
attention to fostering creativity and confidence within students? 

I have decided to conduct a research about teaching writing due to the fact that 
students are becoming more and more reluctant to write, and after talking to many 
colleagues and seeing the not so good results it was high time to take some action. 
Firstly, I investigated about the reasons why students not feel encouraged to write 
in the English lessons. Secondly, I talked to colleagues and implemented a set of 
activities to come to some conclusions about the students’ performance in these 
activities.  

In the light of this, the purpose of this article is to introduce the topic of teaching 
writing and a set of five activities which have worked in the English lessons I have 
applied them on.   



Theoretical framework 

Writing contains all the possibilities of language because it involves intellectual and 
emotional competencies as well as individual and social. Writing is everywhere 
and we are faced to writing about our daily routine, making a list to go to the 
supermarket, writing an excellent novel, writing an application letter which will give 
the chance of your life. No matter the purpose the writing has, no matter their 
previous experience, we must provide students with the right tools and we want 
them to be comfortable with writing and to be able to use it whenever they need it. 

This was one thing which has been calling my attention in the last few years, I 
was seeing that students are reluctant to write for example in part 5 of a test, or 
they were not able to complete a task about writing either an email to a friend, a 
paragraph, a simple sentence neither to say a short story. There was something 
which was preventing them from successfully achieving that goal. So, I stopped 
for a while to think and reflect, I started reading about teaching writing, there were 
many authors who presented different tools, I have attended several seminars, and 
this year I conducted an exploratory action-research to finally see what the matter 
is.

Going back in history  

We all know that communities have always wanted to communicate either 
through drawings, sounds, images or words. At the beginning it was in the way of 
pictograms and numbers, but the system kept evolving since then and there has 
been a development of different written systems.

Theoretical frameworks bring order to phenomena and provide a context for both 
research and practice. However, it has only been in the last four decades that 
theoretical frameworks have guided writing research. Before the 1980s, writing 
research focused more on mechanics and grammar than on cognitive thought 
processes related to writing. During the mid-1990s, theories shifted to a more 



sociocultural view of writing. Journal of Applied Communications, Volume 99, No. 
3 • 48

Considering the analysis done by Virginia Mitchell Scott there are different 
approaches to teaching writing either for L1 or L2 or foreign languages. According 
to this author the main differences are due to the competencies learners develop 
throughout their education. 

To begin with there are six approaches that can be worked with when teaching 
L1 writing. The process approach focuses more on students’ experiences rather 
than on students’ knowledge and both teachers and students work cooperatively. 
The prose model approach proposes that it is important for students to read and 
analyse a model text before actually writing, once this has been done they are 
able to write. The other approach is the experiential, in this case, there are four 
ideas considered: motivation to write comes from feelings and experiences, there 
are different ways of writing, the target reader of the writing is different from the 
teacher, and the structure of the writings considers the target reader. In this case, 
it also takes some ideas from process approach, peer edition and self-correction 
(Stephen, 1980). Moreover, the rhetorical approach considers writing as an art and 
as such it is possible to teach it. The epistemic approach tries to involve every actor 
of the writing process and considers the writer itself, the language competence 
and the context connecting, in this way, writing and knowledge. The linguistic 
system approach pays attention to the formal or academic writing which means 
that the writer should develop knowledge of a different system and Horning (1987) 
compares it with the learning of a second language. 

Once the analysis of L1 writing teaching has been analysed it is good to consider 
the approaches to teaching ESL writing because the main difference in this case 
lies in the person’s competence of language expression. For L2 writing teaching 
there are six approaches according to the ideas presented by Raimes (1983).  The 
controlled-to-free approach pays careful attention on the guidance given to the 



students to grow and become autonomous writers. Then the free-writing approach 
promotes learners writing by encouraging them to write as much as possible but 
little attention is paid to mistakes. The pattern-paragraph approach focuses on 
the analysis of models and the organization of ideas in a text. Also, the grammar-
syntax-organization approach encourages students to consider all those aspects 
when writing. The communicative approach can be associated with the fact that 
students are presented real-tasks and that they write for a given audience. Finally 
the process approach is also used in L2 writing teaching and pays more attention 
on the whole process rather than on the final outcome. 

Development 

The following section will present practical ideas on writing teaching, these are 
based on best practices which I have planned, applied and analysed in the groups 
I have been working with in the last two years. 

Activities 

1) Writing workshop 

The writing workshop is a student-centered framework for writing instruction and 
practice in the classroom first developed by Donald Graves and Donald Murray 
and popularized by Lucy Calkins who mentions that “writers do not write with words 
and conventions alone; writers write above all with meaning. Children will invest 
themselves more in their writing if they are allowed- indeed, if they are taught- to 
select their own topics and to write about subjects that are important to them.” - 
Lucy Calkins- A Guide to the Writing Workshop Grades 3-5-

In the light of this students learn to write best when they do it frequently, for extended 
periods of time, on topics of their own choice.  The writing workshop follows a 
predictable pattern and it focuses on a mini-lesson (5-10 minutes), independent 
writing (20-30 minutes), conferring (during the independent writing), sharing time 



(5-10 minutes). This will take from 30-50 minutes in total, depending on the level 
and the type of writing you are working with in a lesson.

o Teaching—one skill, method, four types: 1. Procedures and 
Organization (routines) 2. Strategies and Processes 3. Skills 4. 
Craft and Technique and the teacher’s phrases may be: “I want to 
show you…, Watch and notice…” 

o Connection— scaffold ideas from prior knowledge and the 
teacher’s phrases may include: “Yesterday we…, Today I’m going 
to…” 

o Mini-lesson: It is explicit instruction in a specific writing technique 
taught in a short 5-10 minute period at the beginning of the 
workshop. There are four components to a mini-lesson and four 
types. 

o Active Involvement—opportunity to practice—turn and talk. The 
teacher will say: “I invite you to try it in your writing…, Turn and talk 
to your partner how you can…” 

o Link—bring closure to the lesson by linking it to what has been 
previously learned and the teacher concludes the lesson by 
saying: “So today and everyday…, Now, you know that writers… 
As you continue your writing you may want to…”

INDEPENDENT WRITING/CONFERRING 
o What are Students doing? Students are concentrated on their 

writing tasks, they are planning what they have to write, they 
are also resorting to their notebooks and/or folder for organizing 
writing. Then they will also be conferring with peers or with the 
teacher. 

o What is the teacher doing? The teacher in this part of the lesson 
in clearly monitoring students′ work. The main tasks involve: 



circulating around the room, monitoring, conferring with individual 
students, encouraging and providing help as needed.

o MID-WORKSHOP INTERRUPTIONS (1-2 MINUTES) this 
may be used to prepare students for partnerships, to reinforce 
the mini-lesson ideas presented, to teach a new mini-lesson 
if it is required, to review a previous mini-lesson or to provide a 
behaviourmanagement reminder.

o SHARING (10-15 MINUTES) Students are given opportunities to 
share their writing pieces. This enables writers to learn from each 
other and to see/hear good examples of writing. It is a moment 
when students practice listening and speaking.

2) Penfriends writing project 

I have been working with some colleagues in the same highschool for about 4 
years. The second year I worked there we started talking about how to improve 
students’ writing skills. We were seeing that they were not as proficient as we 
wanted them to be. So, we selected two groups, one was from the morning shift and 
then another one was from the afternoon shift, and we started sending each other 
letters. They really liked it because they were communicating with their friends in a 
different language. We could see that they improved their level of English and they 
paid attention to details, they wanted to do it correctly because they knew that the 
person who was going to read it was a friend. 

Then, as we saw that this project worked, the following year I asked another 
colleague from a different province in Uruguay if she wanted to start exchanging 
letters at the end of the thematic unit, and she agreed. To our surprise the project 
went really well and we ended up with beautiful handwritten papers and with 
students engaged on this experience.

The main objectives of this penfriend project are: 



- To give students an opportunity to share writing pieces with other peers 
from the same school or from another province.

- To encourage students to focus on real life topics and to use creative 
methods in reading, writing and drawing to communicate in English. 

- To help to build students’ confidence and further develop their English 
skills. 

How does it work? 

First, both teachers talk to the class and present the project to the students and the 
authorities in the school. If they agree, we will make a contract and promise that we 
will stick to the requirements of the project. Later on, we start sending each other 
postcards or letters. 

We agree on the topics of the writing activities and we teach them strategies, 
vocabulary, structures and we provide models on how to complete the different 
writing tasks.

The process approach is clearly identified here because students are all the time 
writing in different steps. Those steps are: drafting, prewriting, revising, editing and 
publishing. 

3) Blog entries 

This year, we contacted each other again, this time we started with handwritten 
papers, but our next step was to create a blog and to make communication more 
fluently. 

According to Pryia Sharma from the Penn State College of Education from the 
USA, blogging is of great relevance for learners because: it helps make meaningful 
lessons, it helps students find their own voice in their writings, it enables teachers 
to customize the classroom and it fosters real communication. 



Together with the teacher from the other province we created the blog called 
“Our students got talent” and we encouraged students to participate on a talent 
competition where they had to write about their secret talents.

4) Gallery walk 

The gallery walk is a collaborative strategy used to teach students not only to write 
effectively but also to communicate involving other skills. First the teacher divides 
the class into group of four or six students. Each group is given a task based on 
the topic to discuss.  Once they discussion time has finished, they are given other 
minutes to summarize all the discussion and create either a paragraph, a small 
poster or an article about the topic given. After they have finished, they will be 
asked to rotate to different stations and to be either the one who explains what they 
have done or to listen carefully to the other students’ production.  

5) Peer correction /feed back 

Peer correction is a classroom technique where learners correct each other, rather 
than the teacher doing this. In this case teachers must provide students with the 
correction criteria beforehand and practice a lot before actually being able to correct 
another person’s writing. 

For example, in small groups and using a computer room, mobile phones or stick 
notes, each learner quickly writes a short text on the topic presented. They then 
move to the next terminal or place and correct another learner’s text. This rotation 
continues until they come back to their work and see all the corrections or comments 
done by other students. It is good to lower the affective filter because students do 
not necessarily know who read their production.

Peer correction is a useful technique as learners can feel less intimidated being 



helped by others in the class. However, some learners are highly resistant to being 
corrected by someone else except for the teacher.

Conclusion 

Although, teaching writing has become a great challenge in today’s classrooms, 
we must bear in mind that through writing “teachers are opening windows through 
which thinking starts” (Sheryl Block).

Through writing we can teach students how to express their feelings and opinions 
about a topic and to be accurate on the target audience. This means they will 
be able to address a certain topic and audience from a different perspective and 
considering different aspects. 

Moreover, writing organizes students’ ideas and it also enables them to develop 
more strategies on this topic. 

Apart from that, by presenting the activities mentioned above and adapting them 
to your students’ needs you will see little by little that students will improve their 
performances and they will be encouraged to keep on working effectively. 

As a conclusion we as teachers must reflect on the problems that arise in our 
lessons, we need to take some time and address that issue which is preventing 
students from doing their best. Only in that way will we be able to identify the 
problem and pave the way for better understanding and for an improvement in 
students’ performances.  
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Introduction

When considering our new scenarios in the teaching – learning relationship, we 
must start changing our fixed mindset from the traditional situation in which the 
teacher was the expert and the students were the novices; to a classroom in which 
everyone may have expertise to contribute. As Prensky says: “Our students have 
changed radically. Today’s students are no longer the people our educational 
system was designed to teach” (2001). He thinks that our students think differently 
and that there is a technology generation gap between students and teachers. 
Students have developed a set of strategies for managing information found on 
the internet and have a set of problem solving skills which allows them to become 
quickly familiar with both hardware and software. They are highly motivated to learn 
the way they are accustomed to learn: through apps and online tutorials. It seems 
urgent that teachers should change the old fashioned way of teaching to one more 
up-to-date methodology.  

As John Hold points: “Since we cannot know what knowledge will be most needed 
in the future, it is senseless to try to teach it in advance. Instead, we should try to 
turn out people who love learning so much and learn so well that they will be able 
to learn whatever needs to be learned.” So, it is our obligation to develop new 
strategies of teaching in order to have better learning outcomes. 



Considering the previous quotes, and after researching; we should base our 
teaching on the 21st Century Skills framework; which is mainly divided in 4 Cs +1: 
Creativity and Innovation, Critical thinking and Problem solving, Communication, 
Collaboration and Cross – Cultural Understanding. 

Theoretical framework:

To begin with and as detailed in the National Education Association (NEA): 
Preparing 21st Century Students for a Global Society: An Educator‘s guide: “the 
workforce skills and demands have changed dramatically in the last 20 years. The 
rapid decline in “routine” work has been well documented by many researchers and 
organizations. At the same time, there has been a rapid increase in jobs involving 
non-routine, analytic, and interactive communication skills. Today’s job market 
requires competencies such as critical thinking and the ability to interact with 
people from many linguistic and cultural backgrounds.” This lead us to rethinking 
the learning process as more focused on developing tools that would give our 
learners the abilities to “survive” in their future jobs. 

As mentioned in the NEA; Critical Thinking plays a major role: “The link between 
critical thinking and education is obvious: one can’t learn well without thinking 
well. Critical thinking contributes to career success, but also to success in higher 
education. In research conducted for the Bill and Melinda Gates Foundation, 
University of Oregon professor David T. Conley finds that “habits of mind” such as 
“analysis, interpretation, precision and accuracy, problem solving, and reasoning” 
can be as or more important than content knowledge in determining success in 
college courses. Teaching critical thinking and problem solving effectively in the 
classroom is vital for students. Learning critical thinking leads students to develop 
other skills, such as a higher level of concentration, deeper analytical abilities, and 
improved thought processing. Today’s citizens must be active critical thinkers if 
they are to compare evidence, evaluate competing claims, and make sensible 
decisions. Today’s 21st century families must sift through a vast array of information 



regarding financial, health, civic, even leisure activities to formulate plausible plans 
of action. The solutions to international problems, such as global warming, require 
highly developed critical thinking and problem-solving abilities.” 

They also highlight the Importance of Communication: “Students must be able to 
effectively analyze and process the overwhelming amount of communication in 
their lives today. Which information sources are accurate? Which ones are not? 
How can they be used or leveraged effectively? The power of modern media and 
the ubiquity of communication technologies in all aspects of life make teaching strong 
communication skills even more important. While education has always emphasized 
fluent reading, correct speech, and clear writing, there is evidence that students are not 
mastering these most basic skills.” It is a great tool to work with Flipped Classroom and 
Internet Platforms that let learners be learning their way.

The Importance of Collaboration is also focused on the NEA: “Sites like Wikipedia highlight 
how interconnected our world has become and emphasizes the benefits of collaborative 
work. The resulting products are those to which millions of users have contributed. The 
comprehensive nature of these articles reflects the collaborative culture of the site and 
demonstrates how people working together can produce extremely inclusive and valuable 
resources. Generally, collaboration has been accepted as a skill that’s essential to achieve 
meaningful and effective results. In the past decade, however, it has become increasingly 
clear that collaboration is not only important but necessary for students and employees, 
due to globalization and the rise of technology.”

In addition to the previous ideas; Sir Ken Robinson defines creativity as: “Having original 
ideas that have value”. The partnership for 21st Century /skills (p21.org) has a more 
detailed list: “Think creatively: use a wide range of idea creation techniques, create new 
and worthwhile ideas, elaborate, refine, analyze and evaluate their own ideas; Work 
creatively with others: develop, implement and communicate new ideas, view failure as an 
opportunity to learn; Implement innovations: act on creative ideas to make a tangible and 
useful contribution to the field.”



As found in developintelligence.com: “Creativity is the ability to see new opportunities, 
to produce original ideas, to flexibly adapt to changing situations, and to apply 
one’s imagination to solve complex problems. While not everyone may have such a 
concrete definition, the fact remains that in report after report, creativity is shown to 
be rising in value among workplace skills. Most notably, the World Economic Forum 
published a report in 2016 showing that creativity had moved from a tenth place 
ranking in 2015 to the third most important work-related skill for 2020.” 

Finally, as stated by the BBC: “Cross-cultural understanding is more than realizing 
another culture is different from ours. The way to cross-cultural understanding is 
to learn to recognize individual differences and gain an appreciation, respect and 
knowledge of other cultures that are different from our own.”

After researching and implementing some ideas in the classroom, I started working 
in Inquiry Based Learning as the most complete way to fulfill the previous 4Cs +1 
ideas.

As learnt in the Educator’s Voice (2005) magazine: “Our pedagogical method of 
choice is inquiry-based learning. This approach invites children to take center stage 
in their own learning. Children pose meaningful questions and are encouraged to 
solve problems by experimenting and evaluating possible solutions. Teachers guide 
children to apply this newly constructed knowledge to broaden, analyze, critique, 
and ultimately defend new hypotheses. The teacher’s role within this framework 
is that of a facilitator, guiding learners to explore their questions and decide on a 
course of action. Teachers pose carefully crafted, open-ended questions that allow 
learners to deepen their thinking and investigate further, rather than respond with 
one correct or incorrect answer. These open-ended questions are a pairing of the 
teacher’s goals and learning objectives but also follow the lead of the children’s 
own thinking. Teachers actively listen and reflect upon the thoughts of children in 
order to provide resources and provocations to extend the learning. They document 
the process of learning and make it visible to others through such mediums as 



photography, narratives, transcripts, videos, or audio recordings.”

Some tips and ideas to be implemented in the Inquiry Based Learning Classroom 
are: tackling real-world questions, issues and controversies; pursuing curiosities 
and interests within a meaningful topic; developing questioning, research and 
communication skills; solving problems or creating solutions; collaborating within 
and beyond the classroom; becoming confident and independent learners.

Finally, a change in the traditional assessment is to be considered; so, now we 
should include: a Portfolio review, Rubrics, Check lists, Peer observation, Self-
reflection / Self-assessment, Anecdotal Records, Concept Maps, Journals or Logs. 
These options are wider and more valid while trying to assess our learners’ learning 
process.

Conclusion:

Experience has shown that we should make a great change in the teaching-learning 
relationship. We should base our teaching in our learners’ interests, their favorite 
ways to learn, like internet tutorials, videos or apps. We should work through 
problem solving, especially Inquiry Based Learning. We should change the way in 
which we use to assess. And, we must remember that we are working with global 
citizens that should learn how to communicate in this globalized world. We must 
commit to a change in our classrooms and in our communities. 
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Appendix:

Videos watched during the presentation:

Education Collaboration: https://youtu.be/Po40I4c94R0

Communication: Flipping the Classroom: https://youtu.be/0HP89T4Gjyk

Cross Cultural Understanding: Funny but True: https://youtu.be/2xJ_hbD4TQA
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Introdução

Sabemos que a educação está passando por uma etapa de grandes desafios, 
e mudanças nas metodologias tradicionais. Na procura de maior motivação do 
aluno na aula de LE e de maior protagonismo do estudante é que mergulhamos na 
história do nordeste brasileiro e assuntos menos conhecidos para nossos alunos 
do Uruguai que estão muito bem informados sobre cultura e costumes da Região 
Sul do Brasil mas nem tanto sobre a Região Norte.  Trabalhar aspectos culturais 
e dramatizar costumes, vocabulário ou fatos acontecidos na história do país é 
fundamental para envolver o aluno na temática.  Fazer com que o estudante seja 
“parte de” e não simplesmente um escuta passivo, que após alguns meses ou 
anos vai esquecer-se de tudo, foi o nosso objetivo nesta proposta de aula ativa; 
dramatização da história do nordeste brasileiro, enfeite da sala de aula com 
literatura de cordel e preparação de receitas típicas do local.

Para atingir o nosso objetivo, propomos a temática “literatura de cordel” como 
um elemento motivador de aprendizagem, sendo um gênero literário cujo teor 
é informativo, curto e simples. A literatura de cordel é um excelente meio de 
aprendizagem e que visa compreender, conhecer e informar sobre o fenômeno 
social, político e cultural que foi “o cangaço”.  É uma manifestação literária tradicional 
da cultura popular brasileira do interior nordestino. Sua forma mais habitual de 



apresentação são os “folhetos”, pequenos livro com capas de xilogravura que 
ficam pendurados em barbantes ou cordas e daí surge seu nome. A literatura de 
cordel é considerada um gênero literário geralmente feito em versos, com temas 
populares regionais e uma linguagem oral, informal e regional. Sua principal 
função social é de informar, ao mesmo tempo em que diverte os leitores. Cabe 
salientar que o poeta de cordel é um sujeito educativo e intercultural, pois educa 
pelo cordel e dialoga com diferentes culturas, promovendo, via folhetos, ações 
educativas. Outra vantagem que o cordel possui para a educação é que atua como 
um instrumento de incentivo à leitura, devido ao seu caráter de ludicidade, o que 
pode ser um impulso para a criatividade do aprendente e um maior conhecimento 
da cultura brasileira do nordeste.  A literatura de cordel levava notícias e opiniões 
dos poetas acerca dos acontecimentos que apareciam nas páginas dos jornais, 
bem como na opinião pública. Desde então os poetas vem narrando as façanhas 
realizadas pelos cangaceiros, ora representando esses sujeitos como “bandidos”, 
ora como “heróis”.  

O cangaço é uma forma de banditismo social típica do Nordeste brasileiro, cujas 
histórias, veiculadas nos folhetos de cordel, transmitem representações acerca dos 
mais diversos objetos sociais, dentre eles a violência.  Os bandidos sociais surgiram 
como defensores dos valores morais da família, combatendo a injustiça causada 
pela crescente desigualdade social. Podem ser identificados, pela população 
simples, como ladrões nobres ou, simplesmente, justiceiros.  Aqui se destaca o 
maior cangaceiro chamado Virgulino Ferreira da Silva mais conhecido como o 
famoso “Lampião”. Ele tinha 19 anos quando entrou para o cangaço. Lutando 
por terras durante muitos anos, Virgulino e seus irmãos já se comportavam como 
futuros cangaceiros, não tardando a entrar em conflito com a polícia. Em um das 
primeiras lutas do bando, na escuridão da noite, Antônio (um dos irmãos Ferreira), 
ficou espantado com o poder de fogo do rifle de Virgulino, que expelia balas sem 
parar e mais parecia uma tocha acesa, a partir desse dia o famoso cangaceiro 
passa a ser chamado de Lampião. Em meio às lutas e fugas, falece Dona Maria 



Selena, sua mãe, e no início de agosto de 1920, o pai, José Ferreira, fuzilado pela 
volante do sargento José Lucena. Naquele mesmo dia, então, os Ferreira fazem 
um juramento: o seu luto, até a morte, iria ser o rifle, a cartucheira e os tiroteios. 
Em uma de suas paradas para descansar, perto da Cachoeira de Paulo Afonso, 
conheceu Maria Déia, filha de um fazendeiro e impressionado com a sua beleza, 
passou a chamá-la de Maria Bonita a qual deixa tudo para acompanhar seu grande 
amor. Pouco tempo depois, Maria Bonita engravida e sofre um aborto. Mas, em 
1932, o casal de cangaceiros tem uma filha. Chamada de Expedita. Apesar de ter 
sido baleado nove vezes, Lampião sobreviveu a todos os ferimentos, sem contar 
com qualquer tipo de assistência médica formal.  No dia 27 de julho de 1938 na 
fazenda Angicos, situada no sertão de Sergipe, esconderijo tido por Lampião como 
o de maior segurança foram surpreendidos na madrugada do dia 28, a volante 
chegou pegando desprevenido o bando.  O ataque durou uns vinte minutos e 
poucos conseguiram escapar ao cerco e à morte. Dos 34 cangaceiros presentes, 
11 morreram ali mesmo. Lampião foi um dos primeiros a morrer. Logo em seguida, 
Maria Bonita foi gravemente ferida. Alguns cangaceiros conseguiram escapar. A 
polícia eufórica com a vitória saqueou e mutilou os mortos. De maneira bastante 
desumana decepam a cabeça de Lampião e Maria Bonita ainda estava viva foi 
degolada. Chega ao fim a trajetória do líder cangaceiro mais polêmico e influente 
da história do cangaço.  

A história de Lampião e Maria Bonita é a literatura de corel, são uma basta fonte de 
informação que o professor poderá introduzir na aula, não de modo passivo, pelo 
contrário, propomos a utilização da dramatização como ferramenta pedagógica 
na sala de aula para enfatizar diversas atividades interdisciplinares e ampliar 
o universo linguístico e artístico dos alunos, constituindo várias temáticas para 
exploração da oralidade, da escrita e da expressão artística, além de apresentar 
a conscientização empreendedora por meio da atitude das personagens. 
Primeiramente, sugerimos contar a história, desenhando as cenas no quadro ou 



assistindo imagens ou vídeo. Depois, propomos a representação. 
A atividade é muito boa para aproximar a turma das narrativas, fazendo com que 
os alunos conhecessem o repertório, discutam os gêneros literários envolvidos no 
processo, abordar questões sobre a cultura regional e o ambiente de vivência dos 
alunos, e seus conhecimentos prévios.

Consideração final
A aprendizagem ativa ocorre então, pois, o aluno interage com o assunto em estudo 
e é estimulado a construir o conhecimento ao invés de recebê-lo passivamente; é, 
portanto, um método de ensino focado no aluno e não no professor. 
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Existe una vasta biblioteca relacionada a las distintas metodologías aplicables 
en cuanto a la traducción de lenguas orales a lenguas con registro escrito; al 
mismo tiempo varios profesionales trabajan el tema de las interpretaciones a 
las lenguas orales (auditivo – fonéticas), pero cuál es la experiencia en nuestro 
medio en relación a las diferentes metodologías al momento de realizar trabajos 
de traducción e interpretación de lenguas auditivo fonéticas a lenguas gráficas y / o 
Lengua de Señas Uruguaya. En nuestro país se han realizado diferentes trabajos 
de traducción e interpretación y se visualizan diferentes normas utilizadas y los 
criterios de las empresas contratantes varían entre las normas europeas a las 
normas americanas. ¿Cuál es el criterio normativo al momento de la traducción de 
lenguas lineales (auditivo–fonéticas) a lenguas simultáneas viso-espaciales con 
modalidad tridimensional?

Aquí el rol del profesional al pasar de una lengua a otra no sólo hace valer su 
dominio de lenguas y culturas, sino que también debe respetar tiempos y espacios 
que no son los pensados para las Lenguas de Señas. 

Si bien cada día son más los trabajos que se hacen con mentalidad inclusiva, 
existen muy pocas normas que estandaricen el trabajo del profesional intérprete / 
traductor de Lengua de Señas a lenguas orales y viceversa. 

Es también muy importante, teniendo en cuenta siempre las políticas inclusivas el 



no solo pensar en traducir de lenguas orales a lenguas de señas sino también poder 
hacerlo a la inversa. En la mayoría de estos casos se trabaja en producciones con 
los formatos tradicionales pensados para y por los oyentes. Ahora bien, cuántas y 
qué normas se usan para los trabajos producidos por y para la Comunidad Sorda. 

¿Qué sucede cuando debe existir una doble o triple interpretación? ¿Cómo se 
realiza y qué normas o estilos existen en los casos de audio descripción, subtitulado 
especial para personas sordas y Lengua de Señas Uruguaya?

Estas realidades, cómo son abordadas por las empresas contratantes, cómo son 
enfrentadas por las entidades capacitadoras y en especial por los profesionales 
que realizan dichos actos de traducción e interpretación. 

Cómo hacer una correcta y fiel interpretación respetando las características 
lingüísticas y culturales propia de cada lengua, teniendo en cuenta además los 
espacios temporales diferentes entre las lenguas auditivo fonéticas y las lenguas 
visos espaciales (gráficos y auditivos), sigue siendo la principal tarea del profesional 
intérprete en Lengua de Señas – Lenguas Orales. 

En Uruguay se ha trabajado y se continúa trabajando en la inclusión de Lengua 
de Señas Uruguaya en el Cine Uruguayo. A su vez se ha incursionado en el 
subtitulado especial para Personas Sordas y en el sistema de audio descripción 
para personas ciegas o con baja visión. 

Es bien sabido que en Uruguay no hay una normativa especializada que ampare a 
las personas ciegas o con baja visión específicamente, sino que estas tienen que 
acogerse bajo las leyes de discapacitados en general.

La situación del colectivo sordo de Uruguay es distinta ya que está vigente la Ley 
Nro.17.378 que “garantiza el acceso a la información por parte de las personas 
sordas y reconoce la Lengua de Señas Uruguaya como la lengua natural de las 
personas sordas y de sus comunidades en todo el territorio de la República.” 
Esta ley además establece, que “el Estado asegurará a las personas sordas e 



hipoacúsicas el efectivo ejercicio de su derecho a la información, implementando 
la intervención de intérpretes de Lengua de Señas en programas televisivos de 
interés general como informativos, documentales, programas educacionales.”

Obviamente esta ley no menciona la ficción como un derecho fundamental, pero la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
de la ONU, cita en su artículo 21 que “se debe facilitar a las personas con 
discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna 
y sin costo adicional, en formato accesible y con las tecnologías adecuadas a 
los diferentes tipos de discapacidad; aceptar y facilitar la utilización de lengua 
de signos, el Braille (…) y todos los demás modos de medios y formatos 
aumentativos y alternativos de comunicación accesibles que elijan las personas 
con discapacidad en sus relaciones oficiales, y alentar a las entidades privadas 
a que presten servicios al público en general (…)”. Y a su vez en el articulado 
30, menciona que la Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, 
el esparcimiento y el deporte, hace alusión a que las personas discapacitadas 
“tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades 
culturales en formatos accesibles.”, por ende, es más que aceptable que se aliente 
al Estado y a las entidades privadas a la prestación de dichos servicios. 

El cine pensado con acceso a personas Sordas fue la primera intención de incluir 
a este público en los medios audiovisuales del país. En el mes de octubre del 
2008 se proyectó el documental “El círculo” de los directores José Pedro Charlo y 
Aldo Garay en el cine Teatro Plaza. Aquí por vez primera se incluían subtítulos en 
pantalla y a su vez Intérprete en Lengua de Señas. 

Al año siguiente en el mes de noviembre del 2009 se proyectaron una serie de 
películas adaptadas para la comunidad sorda y en Movicenter Montevideo, entre 
ellas se incluían: El viaje hacia el mar, El círculo y Corazón de fuego.

En setiembre del año 2012 sale a la luz Campo, el primer cortometraje uruguayo 
realizado plenamente en Lengua de Señas Uruguaya, el mismo fue filmado por 



la Universidad Católica del Uruguay y el guion fue elaborado por alumnos de la 
escuela Nro. 116 del departamento de Salto. 

Varias de las producciones accesibles no tuvieron la esperada llegada a la 
comunidad sorda y algunas de ellas no salieron del departamento de Montevideo. 
Esto realmente es algo a tener en cuenta ya que insume costos y tiempos y si no 
llega al público para el cual fue destinado no cumple con su objetivo básico.

Se entiende que el poder proyectar estas producciones inclusivas elevan algunos 
costos, pero es de vital importancia ir acercando a la Comunidad Sorda ya que sino 
el apropiarse de estos productos será cada vez más costoso y lamentablemente 
también desmotivador para el productor. 

Existen normativas internacionales específicas para cada área inclusiva, a saber, 
inclusión de servicios de interpretación en Lengua de Señas, subtitulado adaptado 
para personas Sordas y a su vez audio descripción para personas con baja visión. 

Se ha trabajado en producciones privadas y estatales y cada vez más se está 
incentivando a las productoras a la inclusión de sus producciones audiovisuales.

En nuestro país se han adaptado las siguientes producciones audiovisuales:  



Además de estas adaptaciones existes otras que solo cuentan con subtítulos 
cerrados (closed captioning) y /o subtitulado para personas sordas o audio 
descripción y es entendible que la población hablante de LSU no asista a ver esas 
otras producciones ya que no llega el mensaje en su propia lengua. 

A modo de ejemplo se citan: “Las ovejas no pierden el tren”, España 2015; “La 
isla mínima”, España 2014; “Colores de pasión”, Uruguay 2018; “Martin Hache”, 



Argentina 1997 y “Un cuento chino”, Argentina, 2011.-  

Es importante tener en cuenta que la inclusión de Lengua de Señas Uruguaya 
es gracias a la interpretación diferida por parte del equipo de intérpretes y que el 
subtitulado adaptado debe contemplar las investigaciones realizadas en relación 
al tema y que además deben cumplir con la Norma española UNE 153010 de 
mayo 2012 en relación a de la Subtitulado para personas sordas y personas con 
discapacidad auditiva. Para las adaptaciones inclusivas para personas ciegas o 
con baja visión se debe respetar UNE 153.020 del año 2005.

Ahora bien, es importante no solo que los directores y productores se re planteen 
la necesidad de hacer inclusive el material, sino que también el mismo cumpla 
con las normativas previstas y que a su vez los profesionales que trabajen en las 
diferentes áreas lo hagan con integrantes de las diversas comunidades a las que 
el producto final va destinado. 

A su vez, no solo es importante hacer los productos accesibles, sino que estos 
lleguen al público destinatario y que las exposiciones no sean semi privadas o con 
poca o escasa difusión. 

El cine es un producto que ha tenido una gran evolución histórica y el público se 
ha ido adaptando a estos cambios de forma paulatina, lo mismo debe suceder con 
los integrantes de ambos colectivos destinatarios. 

Si bien es muy cierto que desde que se estrenaron las películas accesibles, 
algunas de ellas siguen proyectándose, mínimo una vez al año, en un ciclo de 
cine accesible. Es importante aquí no solo cautivar al público destinatario de la 
versión accesible sino también que los “oyentes videntes” puedan ver lo que es 
cine accesible y así comprender la necesidad de dichos films y a su vez conocer 
que antes nunca se pensó en ese público. 

Se deberían también pensar producciones que partan directamente desde la 
Comunidad Sorda, a modo de ejemplo está el producto fílmico elaborado por 



investigadores sordos y oyentes de la Tecnicatura Universitaria en Interpretación 
LSU-Español de la Universidad de la República.  Identidades es la primera novela 
sorda filmada en Uruguay y hablada enteramente en Lengua de Señas Uruguaya. 
Su canal de difusión es a través del canal de YouTube y se presento una segunda 
temporada con las mismas características.  

Existen diferentes reclamos de parte de la Comunidad Sorda en relación a la 
posición de los intérpretes, los cuadros de fondo, el tamaño de cuadro usado, 
etc. Todos estos reclamos o críticas son entendibles desde el punto de vista que 
son producciones innovadoras, que se han ido adaptando al público objetivo 
función tras función. Es necesario que se escuchen esos comentarios y a su vez 
es necesario que el público se acostumbre al arte del cine. 

Bibliografía

FARAONE, Roque. Medios masivos de comunicación. Montevideo: Nuestra

Tierra, 1969.

COHEN SÉAT, Gilbert y FOUGEYROLLAS, Pierre. La influencia del cine y la

televisión. México: Fondo de cultura económica, 1967.

Decreto 153/012. Montevideo: Presidencia de la República Oriental del

Uruguay, 11 de mayo 2012.  

En: http://archivo.presidenciasdasdasdasa.gub.uy/sci/decretos/2012/05/

miem_585.pdf.

Norma UNE 135020 

En: http://www.inteco.es/Accesibilidad/difusion/Normativa/Descarga/
DescargaUNE



_152020

Norma- Audiodescripción. España: Centro español del subtitulado y la 
audiodescripción.  En: http://www.cesya.es.

WEST, Eduardo. Los sordos uruguayos son un colectivo olvidado. 

En: www.informeuruguay.com.uy

Ley 18.651. Protección integral de personas con discapacidad. 

En: www.parlamento.gub.uy.

Registro nacional de Leyes y Decretos, Uruguay, Ley 17.378: Lengua de señas.

En: www.parlamento.gub.uy.

Convención sobre los derechos de la discapacidad. ONU. En: www.un.org.

PAIS, Ana, La experiencia revolucionaria de proyectar cine para sordos.

Montevideo: El País Digital, 2008. En:

http://www.cultura-sorda.eu/resources/Pais_cine_para_sordos_uruguay_2008.
pdf.

Películas nacionales adaptadas para sordos. Uruguay: La Red 21, 2009. En:

http://www.lr21.com.uy/cultura/390465-peliculas-nacionales-adaptadas-
parasordos.



“Campo” es el primer cortometraje uruguayo totalmente realizado en lengua

de señas. Uruguay: Organización de Estados Iberoamericanos, 2012. En: http://

www.oei.org.uy/campo.php.

Exhibición de la primera película uruguaya con audio descripción para personas 
ciegas y con baja visión Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura, 2009. 

En: http://www.mec.gub.uy/mecweb/imprimir.jsp?contentid=3551&site=2&channel
=mecweb.

Qué miran los que no ven. Montevideo: El País Digital, 2013. 

En: http://www.elpais.com.uy/suplemento/quepasa/que-miran-los-que-no-ven/

quepasa_689129_130119.html.

La educación inclusiva en Udelar en formatos virtuales. UdelaR, 2020. En: https://
udelar.edu.uy/portal/2020/05/la-educacion-inclusiva-en-udelar-en-formatos-
virtuales/

Serie Identidades: TUILSU – FHCE, 2014, 

En: https://www.youtube.com/watch?v=kgd0qZvX_7A&t=2422s



Inglés Sin Límites

Dr. Aldo Rodríguez
alrodriguez@anep.edu.uy

Prof. María Florencia Pérez
mfperez@anep.edu.uy
Mtra. Valentina Alpuín
valpuin@anep.edu.uy
Prof. Valentina Dubini
vdubini@anep.edu.uy

¿Qué es?

Es un programa creado con el objetivo de llevar la enseñanza de inglés a las 
escuelas rurales de Uruguay y así poder garantizar el cumplimiento de los objetivos 
establecidos tanto en la Ley de Educación Nº 18437, como en el proyecto “Uruguay 
Plurilingüe 2030”. 

“Inglés Sin Límites” nace a partir de la necesidad de crear un curso de inglés 
adaptado a las especificidades de las escuelas rurales, ya que la respuesta de 
los programas existentes era parcial. Uruguay cuenta con 1040 escuelas rurales, 
la mayoría están ubicadas en zonas de difícil accesibilidad. Esto les impide 
formar parte del programa del Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas 
Extranjeras del CEIP que brinda la posibilidad de tener un profesor de lengua en 
el aula. Asimismo, su localización condiciona la conectividad a internet necesaria 
para la realización de clases por videoconferencia a través del programa Ceibal 
en Inglés. 



El formato de “Inglés Sin Límites” está basado en video-lecciones y actividades 
secuenciadas en torno a una unidad temática cuyos contenidos y funciones 
son seleccionados del Programa de Educación Inicial y Primaria del CEIP. La 
planificación y diseño de estos recursos es llevada a cabo por el equipo contenidista 
de ISL. 

¿En qué contexto surge “Inglés Sin Límites”? 

Como parte de la política educativa en lo referente a segundas lenguas y lenguas 
extranjeras, la ANEP estableció en su proyecto “Uruguay Plurilingüe 2030” que 
todos los estudiantes que egresen de bachillerato de la enseñanza media pública 
deberán alcanzar un nivel B2. Para lograr dicho objetivo, es importante que los 
estudiantes reciban clases de inglés desde la escuela primaria. En ese sentido la 
ANEP ha trabajado en la sistematización de sus políticas educativas, evidencia de 
esto es la creación del Marco Curricular de Referencia Nacional (MCRN) en 2017.  

Desde 2016 la Dirección de Políticas Lingüísticas coordina esfuerzos para 
llevar inglés a las escuelas rurales y fortalecer la universalización de la lengua 
extranjera en educación primaria. En 2017 se probaron varios pilotos que incluían: 
la enseñanza a distancia en experiencias de aprendizaje combinadas, y la 
enseñanza a docentes con monitoreo a distancia, o ‘e-coaching’. Al culminar estas 
experiencias se concluyó que 650 escuelas rurales no tenían ninguna posibilidad 
de instrucción en inglés, y que la mayoría de los docentes de estas escuelas tenían 
poca o ninguna competencia lingüística en la segunda lengua. Al año siguiente, 
gracias a la colaboración de la Embajada de los Estados Unidos, logramos el apoyo 
del “English Language Fellow Program” que nos proporcionó un especialista para 
diseñar un programa creado a partir de estas necesidades. Durante el segundo 
semestre del 2018 dimos comienzo, en el norte de nuestro país, a un piloto que se 
dio a llamar “Inglés Sin Límites”. Esta elección se basó en la escasez de docentes 



de inglés de la región y en la gran cantidad de escuelas rurales sin cobertura. 
En 2019, el piloto se extendió al sur del país donde se unieron más escuelas, se 
capacitaron cientos de docentes y se cumplió la primera etapa correspondiente al 
año 1 del programa. 

¿Cúal es el nuevo rol de maestros y maestras en el marco de ISL?

Lo primero a destacar es que maestros y maestras participantes de “Inglés Sin 
Límites” lo hacen de manera voluntaria ya que tienen la convicción de que es a 
través de ellos y ellas que sus estudiantes podrán tener garantizado el derecho a 
aprender una lengua extranjera. Esto los lleva a deconstruir un rol docente más 
tradicional, y a posicionarse ante el saber desde otro lugar, lo que los interpela 
directamente. El desafío que se les propone es doble: aprender inglés junto con 
sus estudiantes, mientras gestionan y organizan las distintas actividades de 
aprendizaje. Esto es posible gracias a la experticia pedagógica con la que cuentan, 
y que pese a no tener conocimientos de la lengua meta, los hace idóneos para esta 
tarea. Es así que maestros y maestras se transforman en: facilitadores, mediadores 
y modelos de estudiante. 

¿Cómo se lleva ISL a la práctica?

El centro de la clase de inglés es la video-lección que funciona como input del 
contenido lingüístico a trabajar. En dicho video el modelo de lengua es presentado 
por un o más docentes de lengua que presentan el tema de forma contextualizada, 
modela la pronunciación y propone actividades que serán puestas en práctica por 
maestros y maestras de clase. El contenido del video se encuentra transcripto y 
traducido al español en la planificación que contiene la totalidad del desarrollo de 
la clase junto a orientaciones didácticas. Este material se encuentra compilado en 
el “Libro del docente” que es entregado en formato impreso y digital a cada uno de 
los docentes. 



Por otra parte, niños y niñas participantes reciben sets de tarjetas de vocabulario 
o flashcards que constituyen un recurso fundamental para los procesos de 
incorporación de vocabulario ya que son visualmente atractivas, manipulables y su 
uso trasciende las actividades propuestas en el plan de clase. 

El programa ISL se compone de tres grandes unidades temáticas que van desde 
la realidad más inmediata del estudiante (‘Who am I?’), la de su comunidad (‘My 
place in my community’) y la global (‘How can I impact the world?’) Cada unidad 
se divide en subunidades, las que a su vez se dividen en clases. La frecuencia 
sugerida para dichas clases es de tres veces por semana, buscando equiparar la 
exposición a la lengua que brindan los otros programas.

¿Cómo se proyecta ISL?

Tras el cierre del año 1 se realizarán evaluaciones de impacto en territorio 
recogiendo la voz de los y las docentes como un insumo básico para la revisión de 
los planes existentes y la planificación del año 2. Se dará continuidad a instancias 
de formación permanente a través de la organización de campamentos educativos, 
visitas a territorio y la realización de capacitaciones regionales.

Por último, este equipo entiende que es solamente a partir de la profesionalización 
de los actores directos que el programa podrá cumplir sus metas y tener 
continuidad. Buscaremos estrategias para que los y las docentes: no se sientan 
tan solos, puedan extender el proyecto a su comunidad, y puedan formar redes 
que les permitan trascender las fronteras de la escuela.  




