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Uma década após os primeiros passos da Associação EDiLiC e num contexto de eclosão 
de várias abordagens didáticas relacionadas com o ensino das línguas e das culturas, 
parece-nos chegado o momento de fazer um balanço dos conhecimentos produzidos 
no domínio da Sensibilização à diversidade linguística (éveil aux langues), 
nomeadamente sobre os seus modos de inscrição no campo da Didática de Línguas 
(DL). 
O 4º congresso internacional EDiLiC permitirá apresentar esse balanço com a 
finalidade de contribuir para uma melhor clarificação do papel que representa hoje a 
Sensibilização à diversidade linguística (Éveil aux langues) no quadro mais geral de uma 
educação plural, do seu contributo para os discursos da Didática de Línguas, tal como 
para os discursos sobre a educação em geral. Interrogaremos também as práticas de 
ensino, assim como a evolução das políticas linguísticas educativas e das políticas de 
investigação. 
Procurando compreender os percursos de construção de conhecimento trilhados pelos 
investigadores que trabalharam, nestes últimos anos, o campo da Sensibilização à 
diversidade linguística (Éveil aux langues) nos seus diferentes domínios (práticas 
educativas, incluindo recursos didáticos; discursos da formação inicial e contínua de 
professores; discursos dos investigadores), importa agora interrogar de forma mais 
ampla o papel que pode desempenhar a Sensibilização à diversidade linguística (Éveil 
aux langues), na emergência de uma Didática de Línguas implicada na promoção de 
uma educação inclusiva e caraterizada por uma ética do viver juntos. 
Em ligação com este questionamento, as conferências, as mesas redondas, as 
comunicações, os pósteres e as oficinas articular-se-ão em torno dos seguintes eixos: 
 
Eixo 1 – Sensibilização à diversidade linguística, investigação e abordagens 
metodológicas 
 
A investigação em DL enveredou, nestes últimos anos, por novos caminhos: haverá 
uma especificidade própria dos trabalhos em torno da Sensibilização à diversidade 
linguística? Se sim, qual é a sua especificidade no campo mais amplo da DL? As 
implicações da Sensibilização à diversidade linguística e das abordagens plurais das 
línguas estarão a reconfigurar a DL? O que nos diz a investigação a esse propósito? 
Que conhecimentos foram construídos? Quais são os objetivos da investigação nesse 
domínio? Quem são os seus atores? Quais são as disciplinas, as teorias e os autores de 
referência convocados pela investigação na Sensibilização à diversidade linguística? 
Sobre que objetos de estudo se focaliza a investigação sobre a Sensibilização à 
diversidade linguística? E com que tipo de metodologias? Quais os dados recolhidos? 
Com que instrumentos de recolha e procedimentos de análise? E quais são os 
resultados obtidos? Como se avaliam os efeitos de um ensino/aprendizagem 
focalizado sobre atividades de Sensibilização à diversidade linguística? Quais são os 
espaços de publicação, de circulação e de difusão do saber nas investigações na área 
da Sensibilização à diversidade linguística? 
 
Eixo 2 - Sensibilização à diversidade linguística e práticas educativas 
 
A Didática, encarada como uma disciplina praxeológica, pressupõe um discurso ligado 
às práticas curriculares. Qual é o contributo da Sensibilização à diversidade linguística 



na perceção e construção de currículo escolar? Quais são as práticas curriculares no 
campo da Sensibilização à diversidade linguística? Com que projetos e dispositivos de 
intervenção no terreno? Quais são as condições de praticabilidade da Sensibilização à 
diversidade linguística em contexto escolar? Quais são as estratégias possíveis para 
integrar a Sensibilização à diversidade linguística nos curricula? O que nos dizem as 
práticas de sala de aula acerca das relações entre línguas e outras disciplinas 
escolares? Como são concebidos os agenciamentos curriculares plurilingues? De que 
tipos de suportes didáticos dispomos? A que público se dirigem? Que recurso às TIC 
fazem as práticas de Sensibilização à diversidade linguística? Que tipo de atividades 
são concebidas e desenvolvidas? Sobre que tipo de saberes se centram as práticas de 
Sensibilização à diversidade linguística? Qual é o papel dos sujeitos que ensinam e 
aprendem neste tipo de práticas? Que línguas ou variedades de línguas são 
privilegiadas? E com que objetivos educativos? 
 
Eixo 3 - Sensibilização à diversidade linguística e práticas de formação (inicial e/ou 
contínua) 
 
A dimensão formativa da Didática diz também respeito à formação de professores. 
Que lugar ocupa a Sensibilização à diversidade linguística nos curricula de formação 
inicial e contínua de professores? Com que finalidades? E com que atividades? De 
acordo com que modelos? Quais são os principais desafios, tensões, 
constrangimentos, obstáculos neste campo de intervenção? Qual é o contributo das 
TIC na formação para a Sensibilização à diversidade linguística? Com que metodologias 
e instrumentos de formação? Qual é o perfil dos formadores no quadro da 
Sensibilização à diversidade linguística? Como tecer redes de colaboração entre 
professores e entre professores e investigadores no âmbito da Sensibilização à 
diversidade linguística? Qual é o contributo da investigação realizada no domínio da 
Sensibilização à diversidade linguística para a área da formação de professores? 

 ****** 
A participação no congresso poderá ser feita através da apresentação de 
comunicações, de oficinas e de pósteres, que permitirão difundir e discutir os 
conhecimentos produzidos. Para todos os temas, a perspetiva a privilegiar será a de 
evidenciação das especificidades e do lugar da Sensibilização à diversidade linguística 
no campo da Didática de Línguas. Por tudo isto, o Congresso pretende incentivar os 
investigadores a abrirem novas vias para uma melhor definição epistemológica da 
Sensibilização à diversidade linguística (Éveil aux langues) e para precisar o seu 
contributo na emergência de uma educação valorizadora da diversidade linguística e 
cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Submissão de propostas de comunicação: até 23 de janeiro de 2012  
 
Para enviar a sua proposta:  http://cms.ua.pt/Edilic 
 
Submissão & Calendário: 
As pessoas interessadas são convidadas a apresentar uma proposta de 

 Uma comunicação de 30 minutos (20 minutos de apresentação e 10 de 
discussão) investigação “orientada” 

 Uma oficina de 30 minutos (apresentação e interação com os participantes) 
focado "prática” 

 Um poster formato mundial (F4) 
 

Cada uma destas modalidades deve se inscrever num dos três eixos do congresso. As 
propostas serão apresentadas em Português, Francês, Inglês ou Espanhol e devem 
apresentar:  

 Um título 

 Um resumo de 250 a 400 palavras 

 4 a 6 palavras-chave 

 O nome. Endereço pessoal/institucional, correio eletrónico e telefone  
 

 Envio da resposta de aceitação até 30 de Março de 2012 
 Envio de texto completo e definitivo 30 de Outubro de 2012 
 
Secretária: Rosa Maria Faneca de-edilic2012@ua.pt   

 
 

Datas importantes 
   

23 / 01 / 2012 Data limite de envio de propostas. 

30 / 03 / 2012 Comunicação das propostas aceites. 

13 / 04 / 2012 1ª Fase de inscrições com pagamento. 

30 / 05 / 2012 2ª Fase de inscrições. 

 
Contactos 
  
e-mail: de-edilic2012@ua.pt 
Tel. +351 234 372 432 
Fax. +351 234 370 219 
 
Morada 
 
Departamento de Educação 
4º Congresso EDiLiC 
Universidade de Aveiro 
Campus Universitário de Santiago 
3810-193 AVEIRO 
PORTUGAL 

http://cms.ua.pt/Edilic
mailto:de-edilic2012@ua.pt
mailto:de-edilic2012@ua.pt


Programa  
 
16 de julho 

Horário  

09h – 10h Receção 

10h – 11h Conferência de abertura do 4º Congresso EDiLiC 

11h – 11h30 Pausa para café 

11h30 – 12h30 Conferência (convidado a confirmar) 

12h30 – 14h Almoço  

14h – 15h30 Comunicações / workshops 

15h30 – 16h Pausa para café 

16h – 17h30 Comunicações / workshops  

20h30 Jantar de confraternização 

 

17 de julho 

Horário  

09h30 – 10h30 Conferência (convidado a confirmar) 

10h30 – 11h Pausa para café 

11h – 12h30 Comunicações/workshops 

12h30 – 14h Almoço (Restaurante universitário) 

14h – 15h30 Comunicações/workshops 

15h30 – 16h Pausa para café 

16h – 17h30 Comunicações/workshops 

17h30 Reunião membros EDiLiC 

18h Passeio de moliceiro na Ria de Aveiro 

 

18 de julho 

Horário  

09h30 – 10h30 Comunicações / workshops 

10h30 – 11h Pausa para café 

11h – 12h30 Mesa Redonda 

12h30 – 14h Almoço (Restaurante universitário) 

14h – 15h Conferência (convidado a confirmar) 

15h – 15h30 Sessão de encerramento 

  
 

 

A Comissão Científica será constituída pelos correspondentes locais, nos diferentes 

países, da Associação EDiLiC 

 

Günter Abuja (Áustria) 
Ana Isabel Andrade (Portugal) 
Françoise Armand (Canadá) 
Claudine Balsiger (Suíça) 
Mercè Bernaus (Catalunha, Espanha) 
Michel Candelier (França) 
Stéphanie Clerc (França) 
Claire Colombel (Nova Caledónia, França) 



Jean-François De Pietro (Suíça) 
Peter Downes (Reino Unido) 
Raymond Facciol (Malta) 
Marie Fenclova (República Checa) 
Gina Ioannitou (França, Grécia) 
Stavros Kamaroudis (Grécia) 
Martine Kervran (França) 
Atsuko Koishi (Japão) 
Jean-Martial Kouame (Costa do Marfim) 
Marguerit Krier (Luxemburgo) 
Happy Rosalie Lolo Monney (Costa do Marfim) 
Ildiko Lörincz (Hungria) 
Marie-Paule Lory (Canadá) 
Filomena Martins (Portugal) 
Dolors Masats (Catalunha, Espanha) 
Danièle Moore (Canadá) 
Argyro Moumtzidou  (Grécia) 
Artur Noguerol (Catalunha, Espanha) 
Ingelore Oomen-Welke (Alemanha) 
Xavier Pascual (Catalunha, Espanha) 
Christiane Perregaux (Suíça) 
Pascale Prax-Dubois (Reunião, França) 
A Vololona Randriamarotsimb (Madagáscar) 
Helmut Renner (Áustria) 
Christiane Tonnar-Meyer (Luxemburgo) 
Irina Vorozhtsova (Rússia) 
Janina Zielinska (Polónia) 
Virginia Unamuno (Argentina) 
Andrea Young (França) 
 

Comissão Organizadora 

Ana Isabel Andrade 
Helena Araújo e Sá 
Filomena Martins 
Ana Sofia Pinho 
Ana Raquel Simões 
 

Apoio logístico 

Rosa Maria Faneca 
Maria João Pinheiro 
LALE - Laboratório Aberto para a Aprendizagem de Línguas Estrangeiras 
CIDTFF - Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores 
Universidade de Aveiro 


