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«As áreas disciplinares têm o seu período de gestação,
desenvolvimento, amadurecimento e consolidação. Nesse percurso
epistémico buscam a sua identidade, aspiram à emancipação,
procuram a clarificação do seu lugar na teia complexa dos saberes
enquanto interagem com as transformações sociais, políticas,
culturais e económicas que marcam também o curso da história.
Podemos afirmar que a Didáctica das Línguas (doravante referida
como DL e englobando, para além da língua, as dimensões da
literatura e da cultura) em Portugal, nos últimos 30 anos
aproximadamente, encaixa neste percurso. (…) Confrontados
com as exigências de “construir” e afirmar uma disciplina de nível
superior, [os professores] desenvolveram as suas reflexões em
função de dois alicerces de referência: por um lado, a sua prática
profissional como professores de línguas e, por outro lado, o
estudo de autores, nacionais e estrangeiros, que, à época, se
situavam predominantemente nos domínios da Linguística Aplicada
e da Psicologia, nomeadamente da Psicolinguística, tendo as
primeiras reflexões e investigações de carácter didáctico surgido na
confluência destas duas disciplinas e na interacção com as Ciências
da Educação que, então, começavam a marcar terreno no contexto
nacional. (…) Com Galisson aprendemos a pensar a DL como uma
área de construção de saberes científicos e de intervenção
profissional específica, em crescente autonomização em relação à
Linguística, mesmo à Linguística Aplicada, preocupada
fundamentalmente com o que ensinar: a língua e o seu
funcionamento. Reconhecia-se, porém, a pertinência de outros
saberes para além do que ensinar. À medida que se tomava
consciência das necessidades de como ensinar, a quem, onde e
quando, porquê e para quê recorria-se aos contributos de outras
ciências (da linguagem, da educação, da psicologia, da sociologia).
Libertada da dependência exagerada da Linguística Aplicada e após
alguma indefinição causada por uma certa heterogeneidade
pluridisciplinar e multireferencialidade (Sequeira 1994), Galisson
definia a relação da DL com as outras disciplinas como uma relação
“d’appoint” e não de “référence” e salientava a sua noção de
“transversalidade” no que o ensino e a aprendizagem das várias
línguas e culturas têm de comum, não obstante o respeito pela sua
especificidade. (…) Também nós, em Portugal, entendíamos que a
DL tinha um campo de acção e de investigação próprio que a
distanciava da Linguística por se focalizar no processo de ensino e
de aprendizagem da língua, conteúdo a dominar na sua estrutura e
no seu uso. Ao que fazer aprender era necessário adicionar o
como fazer aprender e articular estes dois aspectos.»
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