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Abstract della proposta: 

Resumo da proposta: 

Pesquisas sobre políticas linguísticas apontam que transpor as características do 
ensino de uma língua estrangeira para o cenário de ensino de uma língua de 
herança (LH) não é adequado, visto que há especificidades no que diz respeito a 
materiais didáticos, ferramentas de avaliação, processo de formação de professores 
e relação entre língua e aprendiz (VAN DEUSEN-SCHOLL, 2003; ENNSER-
KANNANEN & KING, 2013). O objetivo deste simpósio é reunir pesquisadores cujos 
trabalhos tenham como foco o fortalecimento tanto do italiano como herança quanto 
de outras línguas que nasceram do contato com a língua italiana em núcleos 
familiares ou em comunidades. As consequências da imigração italiana no Brasil - 
mais de 4 milhões de pessoas entre 1846 e 1932 – estão presentes por meio da 
língua e também de manifestações culturais em diversos setores da sociedade 
brasileira como a gastronomia, a música e a arquitetura. Nesteruk (2010, p. 273) 
descreve o fenômeno do progressivo abandono do uso das línguas de herança a 
partir da terceira geração e aponta a necessidade de ações de revitalização 
linguística, tanto em casa como no ambiente externo. Nesse sentido, o presente 
simpósio oportuniza a apresentação de diversas realidades de raízes ítalo-
brasileiras, com vistas à reflexão sobre pesquisas desenvolvidas nessa área. Além 
disso, o simpósio representa um espaço para debates sobre línguas e culturas de 
herança; formação de professores; ensino; discurso; identidade; memória, 
esquecimento e apagamento; fortalecimento linguístico, políticas linguísticas 
públicas e familiares. Em relação à formação docente, o simpósio pretende 
promover um debate sobre a produção de materiais didáticos a partir da realidade 
em diferentes comunidades de origem italiana. Além de contribuir para fomentar a 
discussão e a elaboração de ações concretas de revitalização linguística de línguas 
de herança, o simpósio poderá estimular a possibilidade do diálogo com outros 
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campos de saberes, como a linguística, a sociolinguística, a sociologia, a 
antropologia, a educação e a história, sobretudo, no tocante a questões identitárias 
ligadas ao uso (ou não) de uma LH em diferentes contextos. Espera-se que, ao final 
do encontro, sejam apontados encaminhamentos para atividades futuras com vistas 
a agregar pesquisadores da área e a difundir trabalhos concluídos e em 
andamento.   
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