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INTERCOMPREENSÃO: DIÁLOGOS NO PRESENTE E PARA O FUTURO 
 
 

Maria Filomena CAPUCHO 
 
 

Resumo: Embora não seja uma noção recente, a Intercompreensão só deu entrada no espaço da Didática 
das Línguas Estrangeiras a partir dos anos 1990. Os seus desenvolvimentos académicos iniciais 
conduziram ao afastamento ou à indiferença entre as várias equipas de trabalho, enfraquecendo as 
potencialidades inovadoras do conceito. Todavia, a criação da REDINTER (Rede Europeia de 
Intercompreensão), em 2008, veio abrir um espaço de encontro e de diálogo, criando sinergias essenciais 
ao futuro da Intercompreensão. Neste trabalho, apresentarei em pormenor a REDINTER focando muito 
particularmente a sua organização, os processos de trabalho e os seus resultados a curto, médio e longo 
prazo.  
 
Palavras-chave: Intercompreensão, Didática das Línguas, Redinter, pluralidade(s), diálogo, projetos. 
 
Résumé: L’Intercompréhension n’est pas une notion récente, mais ce n’est qu’à partir des années 1990 
qu’elle a fait son entrée dans l’espace de la Didactique des Langues Etrangères. Au début, ses 
développements académiques divers ont conduit à l’indifférence, voire à l’éloignement, entre les 
différentes équipes de travail, affaiblissant les potentialités innovatrices du concept. Toutefois, la création 
de REDINTER (Réseau Européen d’Intercompréhension), en 2008, est venue ouvrir un espace de 
rencontre et de dialogue, créant des synergies essentielles à l’avenir de l’Intercompréhension. Dans ce 
travail, je présenterai en détail REDINTER, tout en me penchant particulièrement sur son organisation, 
les processus de travail suivis et les résultats qui en découlent à court, à moyen et à long terme. 
 
Mots-clés : Intercompréhension, Didactique des Langues, Redinter, pluralité(s), dialogue, projets. 
 
 
I. INTRODUÇÃO 

 
A noção de intercompreensão não é recente, muito embora, do ponto de vista da 
reflexão teórica e da sua aplicação em contextos reais de aprendizagem das línguas, ela 
só tenha surgido no decorrer dos anos 90 do século XX. O seu desenvolvimento inicial, 
ligado ao trabalho no contexto projetos europeus de cooperação, foi realizado através de 
processos paralelos, geograficamente centrados em grupos distintos, levando à criação 
de tendências e abordagens diversas e fortemente isoladas umas das outras. 
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Em 2007, a consciência da dispersão das diversas abordagens e da falta de comunicação 
entre as diferentes equipas levou à organização de um Colóquio Internacional em 
Lisboa,  onde, pela primeira vez, a quase totalidade dos investigadores europeus em 
intercompreensão (e ainda alguns académicos da América Latina) se pode encontrar e 
partilhar conceções e perspetivas, descobrindo pontos de encontro e desencontro, mas 
sobretudo tomando consciência que, tal como a Europa, os estudos de intercompreensão 
eram caraterizados pela “unidade na diversidade” Assim, este colóquio esteve na génese 
da criação da primeira rede de cooperação em intercompreensão- a Redinter. 

Neste trabalho, após uma breve descrição da problemática da intercompreensão e do seu 
desenvolvimento até 2007, apresentarei em pormenor a Rede Europeia de 
Intercompreensão, focando muito particularmente a sua organização, os processos de 
trabalho e os resultados imediatos finais.  

Hoje, mais de um ano após o final do financiamento europeu da rede, a dinâmica gerada 
no seio das equipas levou a novas iniciativas, a novas colaborações, a novas partilhas. 
Será, então, o momento de fazer o balanço do que é hoje a cooperação em 
intercompreensão, abrindo um espaço inquestionável de futuro. 
 
 
II. NO PRINCÍPIO ERAM ILHAS 

 
A noção de Intercompreensão (IC) é simultaneamente um legado da tradição de práticas 
que remontam a vários séculos e uma inovação que tem revolucionado a didática das 
línguas estrangeiras no decorrer das últimas três décadas.  

De facto, a noção decorre de processos de comunicação plurilingue que se desenvolvem 
espontaneamente, quando somos confrontados com uma língua estranha ou 
desconhecida. Trata-se, assim, « d’un vécu banal et quotidien pour des acteurs bien 
réels, attesté au long de l’histoire […] » [Grin, 2008: 18]. Blanche Benveniste [2008] 
cita o caso de Cristóvão Colombo e muitos de nós, ao tentarmos explicar aos não 
especialistas o que é a IC, ouvimos frequentemente comentários como “Mas isso é o 
que eu faço quando estou num país estrangeiro de que não conheço a língua”. Como 
afirma ainda Tyvaert [2008: 274], « [l’] intercompréhension se présente finalement 
comme une méthode naturelle, qui met en forme des habiletés sémiotiques latentes que 
sait mobiliser, plus ou moins bien, tout sujet parlant quand il migre d’un espace 
linguistique à un autre ».  
 
Todavia, foi necessário que o plurilinguismo dos cidadãos europeus se tornasse uma 
prioridade política para que a noção retivesse a atenção dos investigadores e os 
primeiros projetos de cooperação se debruçassem sobre esta capacidade “natural” de 
utilizar a sua língua e compreender a dos outros no contexto de encontros plurilingues. 
Foi, assim, a partir da década de 1990 que se assistiu ao desenvolvimento da noção de 
plurilinguismo e, simultaneamente, ao surgimento de projetos “qui se réfèrent 
explicitement à la notion d’intercompréhension” [Caddéo & Jamet, 2013: 27]. 
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Na literatura sobre o assunto [cf. Pencheva & Shopov, 2003 : 24 – 25], é habitual 
encontrarmos, enquanto projetos pioneiros, os nomes de Intercommunicabilité Romane 
(IC – 5), EuRom4, EuroCom Rom e Galatea. Todos estes projetos tiveram o seu início 
antes de 1995, e os primeiros resultados foram conhecidos em 1997, com a publicação 
de Blanche-Benveniste et al., Eurom4. Méthode d’enseignement simultané des langues 
romanes. 
 
Curiosamente, um olhar hoje distanciado sobre essas primeiras aplicações da IC revela a 
grande diversidade das abordagens, que pouco mais têm em comum do que propor uma 
aprendizagem simultânea das línguas românicas. A finalidade de IC-5 inscreve-se 
dificilmente do que hoje chamamos IC, dado que é a comunicação, no sentido lato, 
entre cinco línguas românicas (português, castelhano, francês, italiano e romeno) que 
está em causa, e não a simples compreensão dessas línguas. A noção de “competência 
parcial”, princípio de base das abordagens didáticas da IC, é pois ignorada neste projeto 
[cf. Tost, 2005]. Eurocom Rom EuRom4 e Galatea, pelo contrário, partilham o mesmo 
objetivo, embora tenham desenvolvido abordagens fundamentalmente diferentes, 
claramente marcadas por diferentes quadros teóricos que caracterizam as tradições dos 
investigadores que se reuniram à volta desses projetos. 
 
Embora, tradicionalmente, não sejam incluídos no grupo dos chamados “trabalhos 
pioneiros em IC”, dois outros projetos datam do final da década de 90: Ariadna, 
Minerva e Igloo.  
 
Uma análise de todos estes projetos pioneiros permite identificar, desde o início, a 
variedade das abordagens propostas, que determinaram as linhas de evolução da IC, 
dado que influenciaram quase todo o trabalho realizado durante a primeira década do 
século XX. No seu conjunto, será fácil distinguir tendências fortemente linguísticas 
(stricto sensu), como em Eurom4, pragmalinguísticas (Minerva), tendencialmente 
didáticas (Galatea), ou apresentando separadamente uma vertente linguística e uma 
reflexão didática ; (Eurocom Rom); visando o desenvolvimento de uma competência 
parcial (Galatea), ou tomando essa competência como ponto de partida para a 
aprendizagem de competências produtivas (Eurocom Rom); partindo da frase (Eurom4, 
Eurocom Rom et Iglo), do texto (Galatéa) ou do ato de fala (Minerva); assimilando ou 
não compreensão e produção.  
 
Porém, mais ainda do que a diversidade que as marcava, o que é de destacar até 2007 é 
o isolamento das equipas que, fechadas em si mesmas e nos seus resultados, 
funcionavam como “ilhas” académicas, espaços fechados de produção, ignorando, 
desconhecendo ou mesmo desvalorizando o que noutros espaços igualmente fechados 
se investigava ou produzia. O mundo da IC era um arquipélago, onde dificilmente se 
viajava de ilha para ilha.  

 
 
III. CONSTRUINDO PONTES  
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A consciência da dispersão, da ausência de diálogo entre as equipas e da consequente 
fragilização do conceito, associada à oportunidade de financiamento europeu para a 
organização de um evento que permitisse o diálogo entre todos os investigadores, levou 
a que, em março de 2007, três coordenadores de projetos europeus de IC (Manuel Tost, 
Christian Degache e eu própria) propusessem a realização de um Colóquio Internacional 
dedicado à IC. Em setembro de 2007, o Colóquio Diálogos em Intercompreensão 
reuniu, assim, em Lisboa, a grande maioria dos especialistas universitários em IC.  
 
No decorrer este evento internacional, a eficácia das diferentes abordagens e o papel 
decisivo do IC no processo de aprendizagem de línguas não-tradicionais foram 
confirmados com sucesso. Além disso, considerando que o desenvolvimento do 
multilinguismo na Europa é essencial entre as prioridades educacionais do século XXI, 
as instituições presentes no colóquio tomaram consciência da necessidade de unir 
esforços para divulgar as aplicações educacionais do conceito de IC em todos os países 
europeus. Esperava-se, fundamentalmente que estes esforços conjuntos pudessem 
conduzir a uma melhoria das suas dimensões políticas e educacionais, acarretando, 
simultaneamente, os resultados concretos que eram esperados há mais de 20 anos.  
 
Uma das consequências mais importantes deste colóquio foi, pois, a vontade comum de 
criar uma rede europeia que pudesse congregar os esforços das diferentes equipas, 
consolidar o diálogo e criar pontes entre as Escolas. A proposta foi positivamente 
acolhida por todos os participantes: em 35 instituições representadas no evento, 29 
exprimiram o seu interesse formal em participar, enquanto parceiros ativos ou 
associados, nesta rede. O nome dado a este projeto foi REDINTER (Rede Europeia de 
Intercompreensão). 
 
 
IV. TRABALHANDO JUNTOS  
 
Quando, em novembro do 2008, começamos a trabalhar em conjunto, o consórcio era 
composto por 28 instituições parceiras e 11 instituições associadas, que se 
comprometeram a trabalhar em conjunto no sentido de: 
 

 desenvolver e incentivar as políticas de promoção da IC dentro e entre as 
diferentes famílias de línguas e para lá dos recursos linguísticos relacionados, 
apoiando assim a diversidade linguística na Europa, bem como a aprendizagem 
multilingue em diferentes níveis: escolas e universidades, programas de 
formação ao longo da vida, formação inicial e contínua de professores, contextos 
bilingues ensino/aprendizagem, auto-formação, ....; 

 identificar e avaliar todas as iniciativas que visando (ou tendo visado) o 
desenvolvimento da intercompreensão e seu impacto sobre o processo 
educativo;  

 encontrar, elaborar e divulgar informações sobre as boas práticas neste domínio, 
a fim de motivar a aprendizagem multilingue e criar o ambiente adequado em 
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termos de aprendizagem da diversidade linguística, principalmente pelo uso 
eficaz dos meios tecnológicos; 

 partilhar e usar as boas práticas relativas ao desenvolvimento do processo de 
intercompreensão para alunos com necessidades especiais (imigrantes, 
analfabetos, etc.) 

 
Um plano de trabalho detalhado foi estabelecido e acordado entre todos, envolvendo 
sete grupos de trabalho, com as seguintes tarefas específicas:  
 

a) Recenseamento e avaliação das « boas práticas » em IC, de todos os materiais 
produzidos, da sua acessibilidade e das suas aplicações até ao presente;  

b) Desenvolvimento na noção de IC, especialmente quanto à sua definição precisa 
no contexto da rede, a sua aplicação à receção oral e os seus desenvolvimentos 
mais recentes, para além de proximidade linguística; 

c) Implementação de um plano de disseminação institucional em todos os países da 
rede, levando a uma ação completa e concertada; 

d) Organização de formações em IC presenciais e / ou à distância e sua integração 
alargada nas práticas de sala de aula ou em contextos de formação autónoma;  

e) Adaptação das práticas a novas necessidades e a novos públicos (necessidades 
profissionais específicas, públicos pouco alfabetizados, e outros, a identificar); 

f) Conceção, criação e manutenção de ferramentas de comunicação intra-rede e de 
meios de divulgação externa (página web, plataforma, fórum, folhetos e 
brochuras); 

g) Criação de um meio de difusão académica dos trabalhos da rede (revista em 
papel e em linha). 

 
Durante os três anos de trabalho, os parceiros reuniram-se anualmente para avaliar os 
progressos conseguidos, estabelecer estratégias mais eficazes de colaboração, partilhar 
resultados de novas realizações, debater perspetivas, traçar novos caminhos conjuntos. 
E, como, por definição, uma rede visa estabelecer sinergias múltiplas, Redinter 
integrava, no final do seu período de financiamento, os 28 parceiros ativos iniciais e um 
total de 27 parceiros associados, de 10 países diferentes. 
 
Em janeiro de 2012, o relatório final do projeto revelou que os objetivos da rede haviam 
sido largamente atingidos: 
 

 Uma lista extensiva de bibliografia específica de IC foi produzida e encontra-se 
disponível no site da Redinter (www.redinter.eu); 

 Uma lista completa de Boas Práticas em IC foi identificada e produzida, 
contendo dados precisos de cada projeto. Esta lista está igualmente disponível 
em linha; 

 O “estado da arte” sobre Ações de Formação (incluindo cursos ainda 
disponíveis) foi elaborado. Informações sobre cada curso encontram-se na lista 
extensiva também em livre acesso; 
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 O número de formações oferecidas triplicou entre 2008 e 2011, tal como se pode 
ver na figura 1; 
 

 

 
Figura 1: Evolução das formações em IC ao longo dos anos [http://redinter.eu/formations-
redinter/stats.php] 

 
 A revista Redinter - Intercompreensão foi criada e 3 números forram publicados 

em versão papel e em versão disponível em linha;  
 Os membros da rede publicaram (individualmente e em parcerias internas) 

vários artigos científicos e três livros; 
 O Colóquio Científico Redinter foi organizado em Augsburg (DE), de 16 a 18 

de setembro de 2011, integrado no Congresso da la GMF – Gesamtverband 
Moderne Fremdsprachen, Federação Alemã das Associações de Professores de 
Línguas Vivas;  

 As Atas do Colóquio foram publicadas por uma equipa diversificada de editores 
responsáveis: Meissner, F-J, Capucho, F, Degache , Ch., Martins, A. Spita, D. & 
Tost, M., (eds) Intercomprehension. Learning, teaching, research. Giessener 
Beiträge zur Fremdsprachendidaktik. Narr Verlag, 2011; 

 Uma newletter foi periodicamente enviada e um blog foi criado e desenvolvido; 
 Brochuras de marketing sobre a IC foram produzidas e disponibilizadas a todos 

os parceiros; 
 Um documento sobre as vantagens políticas, económicas e sociais da IC foi 

produzido para apoio a intervenções junto dos decisores políticos e 
institucionais;  

 Um novo projeto foi desenvolvido por uma equipa diversificada, com o objetivo 
de responder a necessidades profissionais específicas: PREFIC (para a formação 
dos profissionais das “Cité des Métiers” em França, Itália e Portugal); 
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 Implementaram-se formações específicas para os funcionários do aeroporto de 
Frankfurt, para bibliotecários ou frequentadores de bibliotecas na área de Paris, 
para membros de Sindicatos Europeus, para prisioneiros em Espanha…; 

 Dois cursos intensivos Erasmus foram organizados e realizados: 
INTERFORMA, em Toulouse, e FORMICA em Veneza, integrando formadores 
de diversas tendências teóricas em IC;  

 Vários elementos de Redinter participaram na rede ILLIAD, visando o estudo da 
problemática da aprendizagem de línguas estrangeiras por analfabetos;  

 Candidaturas a novos projetos foram apresentadas a financiamento. 
 

Acima de tudo, os investigadores de diversas equipas e Escolas aprenderam a trabalhar 
em conjunto, estabeleceram pontes entre si, desfizeram preconceitos, aboliram barreiras. 
A última reunião de trabalho da Redinter realizou-se em Viseu em julho de 2012. 
Alguns dias depois, Clara Ferrão, uma das participantes portuguesas, escrevia no seu 
blog1 :  

 
“Intercompreensão é uma finalidade de toda a educação... Todos 
procuramos compreender-nos para podermos co-habitar (D. 
Wolton). É, assim, um valor, mas que pressupõe uma atitude ou 
atitudes de abertura, de disponibilidade, de prazer em estar com 
outros, certamente diferentes. (Foi isso que aconteceu, em 
Viseu, durante este fim de semana, na reunião internacional 
organizada pela instituição coordenadora, a Universidade 
Católica)” 

 
O diálogo e a colaboração entre as diferentes escolas, respeitando as suas diversas 
« tendências » e perspetivas que são submetidas a uma discussão aberta e construtiva, 
fazem, agora, parte da nossa realidade, graças à existência de Redinter, espaço de 
encontros, cruzamentos e reflexão comum.  
 
 
V. VIAGENS CONJUNTAS 
 
As sinergias criadas no seio da Redinter possibilitaram a proposta de projetos 
inovadores atualmente em fase de desenvolvimento: MIRIADI, CINCO e INTERMAR.  
 
MIRIADI, Mutualização e Inovação para uma Rede de Intercompreensão à distância, é  
 

un projet européen qui rassemble 19 partenaires avec l’aide 
financière de l’Agence exécutive « Education, audiovisuel et 
culture » (EACEA), et un nombre croissant de partenaires 
associés. Il a pour but de contribuer à l’innovation de 
l’enseignement-apprentissage des langues par la promotion de 

                                                            
1 http://universidadedepasargada.blogspot.com/2011/07/redinter-multimodalite-et-eye-tracking.html 
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formations à l’intercompréhension en interaction sur Internet. 
(http://miriadi.net/elgg/miriadi/home) 

 
Inspirando-se explicitamente nos projetos Galatea, Galanet, Galapro e Redinter, Miriadi 
propõe-se: 
 

 a criação de propostas concretas no domínio da definição e da avaliação de 
competências em IC, ao nível linguístico, comunicativo, metalinguístico e 
metacognitivo; 

 a elaboração de “cenários” diversificados, estruturados sobre tarefas 
colaborativas, onde o desenvolvimento da IC entre línguas vizinhas é realizado 
a partir de interações entre locutores de línguas; 

  o desenvolvimento e indexação de uma base de atividades intercompreensivas 
(BAI); 

 a inserção de práticas de IC à distância nos curricula de aprendizagem de 
línguas. 

 
CINCO visa a formação profissional e responde às necessidades claramente sentidas 
pelo seu público-alvo: funcionários de associações de voluntariado social e cultural de 
cinco países de línguas românicas. A finalidade explícita deste projeto é integrar a IC na 
formação profissional dos trabalhadores das associações parceiras. Os grandes objetivos 
do projeto são, assim: 
 

 Desenvolver competências de interação plurilingue nas cinco línguas-alvo (ES, 
FR, IT,PT e RO); 

 Permitir práticas de comunicação plurilingue da cooperação inter-associativa. 

Através de uma formação modular num sistema de blended learning, CINCO permite 
que os formandos recebam uma formação de 80 horas, através de atividades disponíveis 
em linha (cenários de formação em IC e materiais), duas plataformas de trabalho 
colaborativo (Moodle e um grupo fechado no Facebook) e tutoria presencial e à 
distância. 
 
A formação CINCO está estruturada de modo a permitir a aprendizagem simultânea e 
em espiral das cinco línguas mencionadas. Um primeiro módulo permite a 
familiarização com o conceito, o módulo 2 é um trabalho focado na IC escrita, o 
módulo 3 incide sobre a IC oral e, finalmente, Módulo 4 abre um espaço de interação 
multilingue (escrita e oral), através da execução de tarefas de colaboração à distância 
entre os profissionais e voluntários de diferentes países. As tarefas previstas visam a 
preparação de um evento final a realizar em Marselha, em outubro de 2013, onde o 
projeto será apresentado de forma interativa pelos seus membros.  
 
Estes quatro módulos (com todos os materiais necessários à sua implementação) 
permanecerão disponíveis gratuitamente no site do projeto (www.projetocinco.eu). Uma 
equipa de formadores especializados responderá às solicitações de todos os alunos 
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potenciais nos cinco países, para que outras ações se possam realizar em vários 
contextos diversos de formação contínua.  
 
Na verdade, para além da especificidade do seu público-alvo, CINCO apresenta uma 
nova abordagem multidimensional da IC, aplicável em muitos contextos onde a 
interação profissional entre falantes de diferentes línguas românicas é uma questão 
fundamental para o desenvolvimento da colaboração. 
 
O desenvolvimento de competências parciais nas cinco línguas-alvo possibilitará 
eventualmente ultrapassar a necessidade de uso de uma lingua franca, dado que cada 
um poderá expressar-se na sua língua materna, compreendendo a dos seus 
interlocutores. As capacidades cognitivas e comunicativas dos indivíduos serão 
colocadas ao serviço da eficácia dos intercâmbios profissionais, beneficiando a 
cooperação europeia.  
 
INTERMAR é um dos exemplos mais significativos da colaboração atual entre equipas 
de origens teóricas diferentes e do cruzamento eficaz de perspetivas plurais em IC, ao 
serviço de necessidades de formação profissional em contextos navais e marítimos.  
 
O projeto pretende favorecer o desenvolvimento de estratégias de IC que permitam uma 
aprendizagem linguística e intercultural eficaz no contexto da formação inicial ou em 
serviço na Marinha Militar ou da Marinha Mercante. De facto, as tripulações entram em 
contacto frequente com idiomas diferentes, tanto a bordo como em terra. Além disso, 
são obrigados a viver e trabalhar com colegas de diversas origens culturais. O inglês é a 
lingua franca no mar, mas estratégias e competências plurilingues são consideradas 
como uma mais-valia enquanto formas de reforçar o sucesso da comunicação 
interpessoal. 
 
A compreensão de outras línguas e culturas irá promover melhores relações humanas, 
aumentar o bem-estar de cada tripulante e será, em geral, de valor inestimável para as 
equipas multi-étnicas e plurilingues do século XXI. Duplas sinergias podem ser 
desenvolvidas entre a aprendizagem do Inglês Marítimo e a construção de competências 
IC, abrindo o caminho para a aprendizagem de outras línguas através de atividades e 
tarefas específicas de IC. Melhorar a competência em Inglês Marítimo, facilitando 
simultaneamente o plurilinguismo, conduzirá, assim, à melhoria da comunicação e a 
maiores níveis de segurança a bordo. 
 
Intermar (www.intermar.ax) oferece cursos mistos de 60 horas, constituídos por 
módulos construídos exclusivamente para o desenvolvimento da consciência 
intercultural, da IC em línguas românicas, em línguas germânicas, em línguas bálticas e 
russo, e ainda do Inglês marítimo. Os módulos contêm materiais de aprendizagem e 
scripts para tarefas colaborativas, focando, em muitos casos, a comunicação em 
contexto marítimo. No entanto, a fim de evitar os perigos de uma abordagem puramente 
funcional para a aprendizagem de línguas, as tarefas dizem respeito não só a temas 
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profissionais, mas também outras interações sociais adaptadas às motivações e 
necessidades dos jovens adultos. 
 
A aprendizagem é estruturada em espiral, começando com um módulo de iniciação ao 
conceito e um módulo específico sobre a consciência intercultural. Estes dois módulos 
introdutórios moldarão toda a aprendizagem de línguas subsequente, inteiramente 
voltada para o desenvolvimento simultâneo de processos e estratégias de IC em 
comunicação intercultural. O conhecimento e as competências adquiridos em cada 
módulo serão re-utilizados nos seguintes. 
 
Afastando-se do habitual contexto das línguas românicas, implicando Academias 
Navais e Marítimas de pólos geográficos distintos (Portugal, Espanha, França, Bélgica, 
Finlândia, Letónia, Lituânia e Roménia), o projeto Intermar constitui a prova de que, em 
IC, a diversidade linguística e teórica é possível e, sobretudo, se torna um fator de 
vitalidade da noção e da sua eficácia na formação profissional nos vários quadrantes da 
Europa.   
 
 
IV. RUMOS DE FUTURO 

 
Novos desafios colocam-se hoje à IC. Primeiramente, e mais uma vez, desafios teóricos 
como a questão da avaliação coerente das competências desenvolvidas (tópico relevante 
da rede Miriadi); depois, ainda, o repensar o papel do Inglês como língua ponte [Robert, 
2011] entre diferentes famílias de línguas e a atenção para as estratégias a desenvolver 
no âmbito do recentemente denominamos interprodução [Capucho, 2011].  
 
Há ainda desafios de natureza mais prática, como a disseminação do conceito em toda a 
área geográfica da União Europeia ou a adaptação de abordagens para a especificidade 
de novos públicos. A este respeito, Araceli Gomez perguntava no site da Redinter 2: 
«Una competencia plurilingue única o variable según los locutores y los contextos ? La 
tipología de los métodos intercomprensivos se basa en los distintos Proyectos y en la 
edad de los públicos interesados. Se podrían tomar en cuenta otras variables ? » No 
nosso espaço de diálogos e encontros, será importante reconhecer que cada abordagem 
(ou combinação de abordagens) tem suas aplicações específicas, o(s) seu(s) público(s)- 
alvo, os seus limites. Como qualquer competência, a compreensão da escrita ou oral, 
numa situação de interação plurilingue desenvolve-se num continuum (que o QECR 
situa entre A1 e C2). Entre “Não compreendo nada” e “Compreendo tudo”, há tantas 
possibilidades quantos os indivíduos, as situações e os interlocutores. Atingir 
rapidamente um nível C1 em IC é possível entre línguas próximas, mas obviamente 
mais difícil entre línguas afastadas. Aqui também, tudo depende de cada aprendente, das 
suas motivações, do seu interesse e da sua vontade, da sua abertura à inovação 
metodológica dos seus conhecimentos e competências em línguas estrangeiras, do 
tempo dedicado à aprendizagem e da abordagem seguida:  

                                                            
2 http://www.redinter.eu/web/noticias/viewone/92 
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L’intercompréhension fonctionne dans certains cas très bien 
sans connaissances linguistiques et il est impératif de 
promouvoir l’utilisation de stratégies ayant recours à 
l’extralinguistique, mais il ne faudrait pas non plus oublier que 
l’intercompréhension fonctionne mieux avec des connaissances 
linguistiques. L’extralinguistique permet, dans de nombreux cas, 
de comprendre et d agir, mais les résultats, quoique parfois 
surprenants pour les apprenants eux-mêmes, n’en seront que 
meilleurs si la didactique de l’intercompréhension associe aux 
activités extralinguistiques des activités de prise de conscience 
et d’apprentissage linguistique s’appuyant sur les connaissances 
textuelles et situationnelles des utilisateurs de la langue et sur les 
relations existant entre les langues d’une même famille. 
L’intercompréhension au-delà des familles de langues 
s’appuiera aussi sur l’intercompréhension au sein des diverses 
familles de langues. [Ollivier, 2007: 72]. 

 
O futuro da IC está assegurado pela pró-atividade das diferentes equipas de 
investigação, pelo conhecimento acumulado ao longo dos anos, pelo seu entusiasmo que 
não esmorece. A pluralidade de abordagens é vista, agora, como uma mais-valia para os 
objetivos que nos traçámos. Ignorá-la, temê-la ou pretender aniquilá-la não seria 
coerente: “[…] “to crystalize” a concept that is intended to be at the service of values 
such as Diversity, Plurality and Multimodality seems to us to be a contradiction that 
may bring more disadvantages than advantages to the field of Language Didactics” 
[Santos 2010: 43].  
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