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APRESENTAÇÃO
Este documento apresenta um conjunto de iniciativas

que buscam identificar, promover e reconhecer

experiências educativas realizadas por escolas da

rede pública de ensino que se destacam no ensino 

 intercultural bilingue. 

O R G A N I Z A Ç Ã O  D O S  E S T A D O S  I B E R O - A M E R I C A N O S  

O ensino bilíngue não é
somente o ensino de uma
língua, mas também a
compreensão e valorização
do outro, em sua pluralidade,
e a capacidade de, com ele,
construir novas interações e
projetos, novos espaços de
aprendizagem e de formação.

Além disso, as iniciativas aqui apresentadas têm como

objetivo gerar uma cadeia de valor e sinergia que

culminarão no fortalecimento da integração regional,

a formação cidadã e o ensino de segundas línguas por

meio da criação de diretrizes e espaços para

interlocução entre escolas.
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A Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a

Ciência e a Cultura (OEI) valoriza a diversidade de seus povos e

culturas e, através de seus programas, projetos e ações, promove o

respeito pela diversidade de suas línguas que fazem parte de seu

rico patrimônio compartilhado.

No espaço ibero-americano convergem duas línguas de origem

comum, espanhol e português, com ampla projeção e diferenciação

internacional, que em conjunto constituem uma comunidade

linguística de quase 800 milhões de falantes distribuídos por cinco

continentes, com especial presença na América, África e Europa.

De acordo com as estimativas demográficas das Nações Unidas, o

espanhol e o português alcançarão em meados do século XXI cerca

de 1,2 bilhão de falantes.

As transformações aceleradas que estamos testemunhando, com

um mundo cada vez mais globalizado e uma revolução industrial e

tecnológica que determina a mudança de estilo de vida, padrões

internacionais e modelos de trabalho, exigem novas habilidades

para que os cidadãos respondam a novos desafios, dentro de um

quadro de grande imprevisibilidade e mudança constante. Neste

contexto, onde vivenciamos a pandemia coronavírus, estamos

experimentando o maior grau de incerteza e novas e outras

adaptações estão sendo impostas em todas as áreas,

particularmente no que diz respeito às relações humanas. 

Hoje, pandemias, isolamento social, medo, insegurança e

desinformação aumentam desigualdades, distâncias e

preconceitos. O medo de ser infectado se espalha e é confundido

com medo do outro. Isso ressuscita sentimentos de intolerância e

rejeição, e impulsiona a (re)construção de novas e mais fortes

fronteiras entre "nós" e "os outros", entre "o aqui" e "os de lá". Por

isso, é cada vez mais necessário criar espaços de diálogo como

contribuição para a desconstrução de velhas barreiras e evitar que

novas paredes sejam impostas às diferentes formas de

preconceitos causados pela crise atual. 

"O espanhol e
o português
alcançarão
em meados
do século XXI
cerca de 1,2
bilhão de
falantes."
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"260 milhões de
pessoas falantes
da língua
portuguesa em
quatro
continentes,
correspondentes a
3,7% da
população
mundial e com
tendência a um
importante
crescimento."

O trabalho sobre a interculturalidade (entendido em sua forma

mais ampla como conhecimento e vontade de fazer e estar com

o outro, o que implica conhecimento e reflexão sobre si mesmo

e a própria cultura) pode ser uma medida importante para

harmonizar situações de conflito intensificadas pela situação

de saúde e é, sem dúvida, uma das lições pedagógicas que

podemos tirar dela. 

O Projeto de educação Intercultural bilíngues "Cruzando

Fronteiras" é uma iniciativa desenvolvida pela OEI BRASIL em

parceria com Ministério da Educação e voltado ao

desenvolvimento de ações coordenadas no campo da educação

e cultura para promover a língua portuguesa e outras línguas

da região. A OEI possui duas línguas oficiais, espanhol e

português, nas quais trabalha interna e externamente,

desenvolvendo assim seu trabalho em línguas que, juntas,

representam uma das maiores comunidades linguísticas do

mundo. Além disso, a Organização apoia e promove as

centenas de línguas nativas da região ibero-americana, símbolo

de sua história, diversidade e cultura. 

Nesse contexto, o setor educacional enfrenta a

necessidade de responder a novos quadros,

adotando abordagens que promovam espaços de

diálogo multilíngue e intercultural, compreensão,

escuta, empatia e respeito entre diferentes culturas,

assumindo que cada história, cada comunidade e

cada pessoa apresenta uma história específica e

única, mas que é importante inventar novas

histórias marcadas pela unidade e solidariedade.

Novo atlas da língua portuguesa (INCM, 2018, 2ª edição)
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Lançar um Prêmio Ibero-americano de
educação intercultural bilíngue
“Cruzando Fronteiras” cujo objetivo será
reconhecer e identificar experiências
pedagógicas de interculturalidade e
bilinguismo nas escolas da rede pública de
educação formal ; O Prêmio consiste na
seleção e na premiação de experiências
educacionais de interculturalidade e
bilinguismo relacionadas à gestão, ao
desenvolvimento de práticas pedagógicas
e à produção de material didático,
enquanto elementos fundamentais que
marcam o processo de ensino-
aprendizagem de qualidade.
São categorias do Prêmio: 
Categoria A – projeto nacional
intercultural e bilíngue;
Categorias B.1 - Ibero-americana de
Fronteira e B.2 - Nacional de Fronteira –
projeto intercultural e bilíngue de
fronteira entre o Brasil e os países ibero-
americanos vizinhos.

Promover a educação

intercultural bilíngue entre os

países da Ibero-América por

meio do reconhecimento de

valores como respeito e

valorização da diversidade

linguística e cultural os países

da região.
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OBJETIVO

Realizar um Seminário
para entrega da

premiação e
apresentação das

experiências ganhadoras,
bem como cronograma de

formação do corpo
docente das instituições

participantes;
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Realizar debate sobre
interculturalidade e
bilinguismo com a
presença de especialistas,
professores de escolas
participantes,
coordenadores
pedagógicos e autoridades
do Brasil e dos países
vizinhos para identificar
formatos de projetos
viáveis e demandas por
formação docente;

Sistematizar, em um
documento orientador, as
experiências, discussões e

diretrizes que possam
servir como instrumento
de apoio às escolas para
constituição de Projetos
pedagógicos bilíngues e
interculturais, incluindo

escolas de fronteira.
 

Realizar atividades de
formação docente com

foco nas demandas
apontadas durante a

conferência;
 

Criar uma plataforma
para abrigar a edição

do prêmio, as
informações

levantadas no
seminário e o

material produzido
nas formações

docentes. 
 
 



www.oei.int/pt/escritorios/brasil

@oeibrasil

SHS, Quadra 6, Conjt A, Bloco C, sala 919
Edifício Brasil XXI
CEP: 70322-915
Brasília – DF – Brasil
oeibr@oei.org.br

+55 61 3321-9955

Sandra Sérgio
Coordenadora de
Projetos Especiais OEI
Brasíl.

Organização dos Estados 
Ibero-americanos

Organizacíon de Estados
Iberoamericanos

Raphael Callou
Diretor e chefe da
representação da  OEI
no Brasíl.


