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Resu
umo: Este arrtigo versaráá sobre o connceito de co
ompetência, principalmen
p
nte a competência
interccultural no prrocesso de ennsino-aprenddizagem de uma
u língua estrangeira,
e
eentendendo líínguaculturra como eleementos indiissociáveis nesse
n
processso e destacaando a formaação do professor
comoo articuladorr de significaados e agentte de transfo
ormação sociial. A partir de um estu
udo do
arcabbouço teóricco sobre competência e da análisee de pesquiisas recentes realizadass com
profeessores de línngua estrangeira, verificaa-se que há algumas
a
ativvidades e conndições de en
nsinoaprenndizagem quue permitem o desenvolvvimentoda co
ompetência intercultural
i
na aula de língua
l
estranngeira.
Palavvras-chave:ccompetênciaa; interculturaal; língua-cu
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Abstrract: This article will deal with the conceptt of compettence, especcially intercu
ultural
comppetence in thee learning prrocess of a fooreign languaage, understaanding languuage and cultture as
insepparable elements in this process, higghlighting th
he teacher's formation
f
ass an articulaator of
meannings and an agent of soccial transform
mation. From
m a study off the theoretiical framewo
ork on
comppetence and the
t analysis of recent ressearch carrieed out with foreign
f
languuage teacherss, it is
verifiied that theere are som
me teachingg-learning acctivities andd conditionss that allow
w the
devellopment of inntercultural competence
c
i the foreign
in
n language class.
c
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w
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1Inttrodução
O escopo teórico deste
d
artigo enquadra-sse na área da Linguísstica Aplicaada e,
especcificamentee, tratará sobbre a formaação do proffessor de línngua estranngeira. Debrruçarnos-eemos com maior atennção sobree conceitos linguísticoos que tiveeram início
o nas
décadas de 60 e 70, fato esste que põe em evidênccia a importtância e a aautorreflexão que
mente quandoo se lida co
om a questãão da formação do proffessor
se tem dedicadoo especialm
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de líínguas no processo de
d ensino-apprendizagem
m. O nossoo foco seráá o conceitto de
comppetência, a partir de um
u viés inntercultural voltado aoo processo de formaçãão de
aprenndizes cultuuralmente sensíveis à cultura
c
alvo
o. É nesse sentido que compreend
demos
que o conceito de compeetência interrcultural é construídoo ao longo do processso de
mação de aprrendizes naa língua alvvo; tal proceesso decorree da colabooração mútu
ua, da
form
participação e da construçãão simultâneea, tanto do professor quanto
q
do apprendiz.
Deve-se levar em consideraçã
c
ão que, a reespeito do termo comppetência, não
n se
falavva sobre a relação
r
entrre língua e cultura, taampouco soobre o que hoje se con
nhece
comoo fator interrcultural, haaja vista o forte
fo legado teórico criaado e deixaddo por teóriicos e
filósoofos, na priimeira metaade do sécuulo XX, quee tentavam responder
r
ààs questões:: para
que usamos
u
a liinguagem? A que ela serve?
s
De onde
o
ela veem? As resppostas a quee eles
cheggaram, a parrtir dessas indagações, conectavaam-se à ideia de que a linguagem
m não
advinnha das reelações huumanas, maas sim fun
ncionava como
c
um instrumentto de
repreesentação de
d proprieddades menntais. Nessee sentido, estudar a linguagem
m era
deterrminar caraacterísticas da
d cogniçãoo humana, sem levar em consideeração o en
ntorno
socioocultural noo qual um aprendiz
a
se inseria. Deesse modo, em 1965, Noam Chomsky
em seu
s livro inntitulado Asspectos da teoria da sintaxe,
s
estaabeleceu a dicotomia entre
comppetência e desempenho
d
o.
Para Choomsky, a linnguagem see resumia a uma competência inteernalizada, que
q o
aprenndiz possuii da estrutuura gramaticcal de um determinado
d
o sistema linguístico; já ao
desem
mpenho cabbia uma funnção residual, visto qu
ue o uso da linguagem era a realizzação
impeerfeita da competênciia. Nessa perspectivaa os fatorees de ordeem externaa aos
conhhecimentos gramaticaiss da língua não poderiam influencciá-los.Nessse ínterim, surge
o que o torna
um falante ideal inserido em um contexto
c
lin
nguístico homogêneo,
h
desloocado e desaapropriado do entorno socioculturral.
Em conntraposição à teoria inatista co
oncebida pelo
p
linguista mencio
onado
anterriormente, no início da décadaa de 70, Dell
D
Hymees surge ccomo um nome
n
repreesentativo da
d Teoria daa Comunicaação nos Esstados Uniddos. A conccepção teóriica de
Hym
mes caminhaava diametraalmente opoosta à de Ch
homsky, na medida em
m que para aquele
a
não era concebbível desloccar um apreendiz de seeu contextoo social e ccultural e, dessa
form
ma, “afirmavva que a coompetência linguística, em si mesma, não é ssuficiente para
p
a
munidade de
d falantes, a um conju
unto de prááticas sociaiis relacionaadas à
deterrminada com
comuunicação enntre pessoas” (MORAT
TO 2008: 42
2 apudCRUZJUNIOR 22015: 135)..
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interação comuunicativa, uma
u
vez quue falar um
ma língua implica esstar integraado a
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É inegávvel que essees dois autorres foram ex
xpoentes teeóricos e connstrutores de
d um
arcabbouço sobree o conceitto de competência e, sem
s
sombraa de dúvidaas, deixaram
m um
legaddo que perrmitiu ser revisto e revisitado de modo a criar coondições paara o
surgiimento de novas roupagens que vesteem a noçção de coompetência.. Na
conteemporaneiddade, por exxemplo, quaando se fala em compettência no ennsino de lín
nguas,
é posssível ouvirrmos ainda, por todas as
a partes, in
nquietações de professoores e apren
ndizes
que entram
e
em uma corridda desenfreaada na buscca pela melhhor maneiraa de se ensiinar e
aprennder uma língua alvoo. A buscaa pelo melhor métodoo vem dessde os anos 70,
mom
mento em que
q o ensinno calcado e enraizado
o na gramáática começçou a entraar em
declíínio nas escolas e nas universidade
u
es. Já não era
e interessaante e atrativvo aprenderr uma
línguua por meioo de sua esttrutura form
mal, desconttextualizadaa e deslocadda de seu esspaço
sociaal, cultural e discursivvo. Nesse seentido, essaa longa traddição de caaráter gram
matical
teve sua suprem
macia inferioorizada, mom
mento este em
e que:

[...] a forrma começouu a receber ataques quan
nto ao seu real
r
(menor!)) valor no
processo de ensinoo e aprendiizagem de língua(s), iniciaram-see reações
defensivaas dos que guuardavam taantas certezass sobre seu papel.
p
Autorres de alto
impacto no cenário teórico com
mo Stephen Krashen, noos Estados U
Unidos, e
NagorePrrabhu, na Ínndia, rebaixaaram drasticaamente o vaalor da gram
mática (G)
para a aprendizagem
a
m/aquisição de línguas. A G não só não ajuuda como
interromppe as chancees de ser addquirir umaa nova línguua(ALMEIDA
A FILHO
2011: 2111).

e
a línngua(gem) jjá não com
mo um
Nesse coontexto, se vê a necesssidade de ensinar
instruumento inooperante desstituída de seus
s
fatoress sociocultuurais, mas ssim ensiná-lla em
uso, socialmentee situada. O foco, porttanto, não está
e mais naa forma porr si mesma;; pelo
contrrário, o enccontramos no
n uso e, deessa maneirra, segundo ALMEIDA
A FILHO (2
2011)
essa língua dos que se com
municam dee verdade nela
n
precisaa ser tomadda também como
uma língua estraangeira quee só é estranngeira/estraanha/alheia no início, m
mas que vaii logo
se “ddesestrangeiirizando” paara permitirr o trânsito dos novos aprendizes nela progreessiva
e segguramente.
d um profeessor de línngua estran
ngeira
Nesse poonto, a forrmação inteercultural de
ganhha respaldo porquanto entende a relação
r
língu
ua e culturaa de modo que não se pode
reflexxo desta deeve levar em
m consideraação a questtão da interrculturalidadde, sobretud
do no
espaçço em que ocorre
o
o proocesso de ennsino-apren
ndizagem dee uma línguaa estrangeirra.
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aprennder uma ou
o outra. A língua é a representtação da cuultura e funncionando como
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Uma vezz que se trabbalhe com a questão daa interculturralidade, deeve-se repen
nsar o
conceito de saala de aulaa, visto quue o profeessor se coonverte em
m articulado
or de
signiificados e o agente daa transformaação social. Ele [o proofessor] deeve trabalhaar sua
comppetência proofissional de
d maneira que seja seensível ao ponto de, eem sala de aula,
despertar difereenças sociaais e culturrais das mais
m
variadaas maneirass possíveis, não
podeendo correr o risco dee debruçar-sse sobre esstereótipos culturais, rreforçando-o
os ou
engessando-os em
e sua prátiica.
Trabalhaar com diferrenças cultuurais, contraastando-as em
e ambientee escolar, é levar
o apprendiz a reconheceer-se e, aoo mesmo tempo, diiferenciar-se do outrro: é
“deseestrangeirizzá-lo”, aos poucos e de forma sensível, da língua e cultura alv
vo; é
trabaalhar sob a ótica da altteridade. De forma sen
nsível, é facctível que eevitemos o olhar
precoonceituoso e intolerannte para coom a culturra alvo. Portanto,
P
é relevante que
q o
aprenndiz reconhheça o differente em termos dee igualdade e não coomo demarccação
hieráárquica de saberes e conhecim
mentos parra que possa integraar-se à po
ostura
intercultural.
Destarte,, caberá ao professor a tarefa de construir
c
esttratégias duurante o pro
ocesso
de ennsino-aprenndizagem paara sensibillizar o alun
no a romperr as barreiraas intercultturais.
Assim
m, professor e alunoo tornar-see-ão os responsáveis pela consstrução de uma
comppetência inttercultural.

2A aprendiza
a
agem de idiomas
i
a partir dee uma perrspectiva intercultu
ural
Aprendeer uma línguua estrangeiira é muito mais que aprender
a
hábbitos linguíssticos
e esttruturas graamaticais. Aprender
A
u
uma
língua estrangeiraa é ir ao encontro de uma
realiddade diferente e comppreender as convençõees diversas que compõem essa cu
ultura.
Portaanto, não basta
b
dominnar o códigoo linguísticco; é necesssário ser caapaz de atu
uar de
form
ma adequadaa do ponto de vista da
d comunicação. O obbjetivo não é simplesm
mente
conhhecer outra cultura, “pporque eldeesarrollo dee lacompeteencia interrcultural es algo
muy diferente de
d aprendeer cultura enlaclase
e
de
d lenguaexxtranjera”, de acordo com
BEN
NAVENTE (2002);
(
mass entender que
q língua e cultura sãoo conceitos indissociáv
veis.
cursoo de Letras//Espanhol e também com
c
professsores já forrmados dessse mesmo curso,
c
em uma
u
universsidade do Estado
E
da Baahia, LIMA
A (2013) evidencia a noção de lín
ngua e
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Em umaa pesquisa realizada
r
coom professo
ores de espanhol em fformação em
m um
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cultuura que esses professsores possuuem e o que
q
eles entendem
e
ppor compettência
intercultural. Ao analisar os dados, a pesquisaadora percebbeu que suurgiu a ideeia de
diáloogo com a cultura do
d outro nas falas do
os professoores que ttentavam definir
d
comppetência inntercultural. Essa capaacidade de transitar entre
e
difereentes cultu
uras e
estabbelecer diáloogos culturaais é o que permite
p
umaa aprendizaagem intercuultural.
O conceito de comppetência inttercultural abrange
a
a competência
c
a sociocultu
ural e
vai mais
m
além, pois considdera o conhhecimento de mundo do aluno aao aprenderr uma
novaa língua. Segundo BEN
NAVENTE (2002), parra que a aprendizagem
m ocorra em
m uma
persppectiva inteercultural, é necessário introduzir na aula de idiomas a ccultura da língua
metaa e também a cultura do
d aprendiz:: “[...] es neecessário, por
p ello, intrroducirenell aula
ambaas culturas la de lalenngua meta y ladelalum
mno, que see había vistoo relegada[[...]”,
pois junto aos processos
p
coognitivos se desenvolveem as relaçõões afetivass no contato
o com
a novva língua e cultura.
Durante sua coletaa de dados na universsidade, LIM
MA (2013) percebeu muito
m
claroo, na práticaa de algunss professorees, como elles suscitavam esse diáálogo atrav
vés de
diferrentes refereenciais cultuurais para que
q os aluno
os refletisseem sobre suua própria cu
ultura
e estaabelecessem
m relações com
c
a língua meta:

[...] eu approveito um documentári
d
o sobre Man
nuel de Barroos, um poetaa brasileiro
contempoorâneo, para falar sobre processos
p
criiativos [...] see eu falo do Cantar do
Mio Cid, eu passo parra falar da tradição oral aqui
a
no Brasil, sobre os ccontadores
ma tal Dona Militana,
M
qu
ue era uma caantora de rom
mances da
de históriias, sobre um
Paraíba [....] quando eu
e falo de Freederico Garccia Lorca, em
m vários itenss, eu trago
por exem
mplo para falaar do século 20 como um
m século extrremamente importante
em termoos de avançoss e de vanguuardas confro
onto de Hitleer com Chapllin através
de “O grande
g
ditaddor” e depoois trago um
u fragmentto de um estupendo
documenttário “Nós que
q aqui estamos por vóss esperamos”” de Marceloo Masagão
de um diretor
d
brasilleiro que appresenta a história
h
do século 20 aatravés de
pequenas histórias de seres humannos (LIMA 2013:
2
102, exxcerto 51).

Nessa peesquisa, obsservam-se outros
o
relato
os de atividaades práticaas de professsores
de esspanhol quee tentam dessconstruir estereótipos
e
dos alunoss (futuros prrofessores) nessa
aproxximação coom o conteexto da línngua meta. É importaante destacaar nas falass dos
profeessores enttrevistados o registroo da dificu
uldade em
m trabalhar o intercu
ultural
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princcipalmente na
n aula de língua estranngeira na un
niversidade:
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Vejo quee é difícil nãão chegar naa sala de aulla e não darr uma aula eexpositiva,
existe um
m certo comoodismo em ouvir o que o professorr traz. [...] ssim, guiar,
mediar, mas
m essa meddiação é difíícil realmentee e nem sem
mpre é entenddida como
mediaçãoo (LIMA 20113: 103, exceerto 54).

Sabemoss da importtância de ennsinar língu
ua, mas tam
mbém é funndamental que
q o
alunoo esteja dissposto a asssimilar a cultura do outro, exeercer a toleerância, dessfazer
precoonceitos, pensar
p
por ele mesm
mo de form
ma crítica a língua-ccultura que está
aprenndendo.
Alguns

autores

como

Myriam

DE
ENIS

e

Montserratt

MATAS
SPLA

(2001)apontam que é connveniente aplicar
a
atividades quee tenham ccomo objetiivo o
mas que vissam à
desennvolvimento de tarefaas (enfoque por tareass) nas aulaas de idiom
comppetência inttercultural do
d aluno. Ellas estabelecem algumas estratégias didáticass para
alcannçar esse obbjetivo duraante os exerrcícios: a seensibilização do aluno,, uma espéccie de
tomaada de connsciência do olhar exxótico com que perceebe a cultuura do outtro; a
conscientização através dee perguntass abertas, relatos
r
de experiênciaas vivenciad
das e
questtionários diirecionados a encontrarr a origem de suas reppresentaçõess; a relativizzação
que está
e relacionnada à capaacidade de resolver
r
con
nflitos, conssiderando seempre o con
ntexto
e a situação de comunicaçã
c
ão; a etapa da
d organizaação é quanndo o aluno reconhece como
a culltura está orrganizada, compara
c
situuações e org
ganiza inforrmações e, eenfim, a etaapa de
impliicação-interriorização é o aprofunndamento daa cultura doos países qque estuda sendo
s
capazz de rechaçar aspectos em função de sua perssonalidade.
ESSLING (1999)
(
definne quatro ob
bjetivos funndamentais nna aprendizzagem
Gerd WE
intercultural: coompreenderr quais sãoo os fatorees que conndicionam a percepçãão da
realiddade; adquuirir estrattégias paraa pesquisaar o significado de palavras, atos
comuunicativos, atitudes, situações; apprender a co
omparar; e desenvolveer a compettência
comuunicativa em
m situações interculturaais.
Há alguuns tipos dee exercícioss que nos propiciam
p
a
atingir
essees objetivoss. Por
exem
mplo, descreever uma im
magem ou foto para trrabalhar iniicialmente a percepção
o. Ao
realizzar essa tarrefa, percebbemos que somos inccapazes de não interprretar situações e
pessooas. E fazemos isso de
d diferentess formas, cada
c
um com seu moddo de perceeber a
realiddade. Algunns mais vissuais, outroos mais aud
ditivos ou sinestésicos
s
s. Essa ativ
vidade
Também
m há as ativvidades de formação
f
de
d conceitoss a partir ddo significad
do de
palavvras: fragm
mentos de im
magens, exxercícios ab
bertos, textoos incompletos para que
q o
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mular hipótteses e depo
ois confirmáá-las ou refuutá-las.
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alunoo formule hipóteses
h
dee como seriia o final. Elaborar
E
asssociações dee ideia coleetivas.
Estabbelecer prootótipos. See for um conceito co
oncreto, deesenhá-lo. Fazer perg
guntas
explooratórias. Prromover exxperimentos que gerem conflitos innterculturaiss.
Os exerccícios em quue se estabeelece contraapontos entrre a própriaa língua-culttura e
a línngua-culturaa alvo são fundamenta
f
ais no processo de aprrendizagem
m interculturral. É
impoortante trabaalhar com os
o conceitoss de generallização e diiferenciaçãoo – por exem
mplo:
o que é realmennte típico esspanhol/ hisspânico? O que é caraacterístico innglês? E o que é
mente típicoo brasileiroo? – a fim de descon
nstruir esterreótipos, juuízos de vaalor e
realm
prom
mover conexxões lógicass, ou seja, associações
a
de ideias siignificativas no processso de
aprenndizagem da
d língua-cuultura estranngeira. Nessse sentido, a competênncia intercu
ultural
está diretamentee relacionadda à alteridaade, a capaccidade de se colocar nno lugar do outro
para entender o funcionameento da sua língua-cultu
ura.
Por fim,, não poderríamos deixxar de citaar o desenvvolvimento da compettência
comuunicativa em situaçções intercculturais como
c
umaa tarefa ffundamentaal na
aprenndizagem inntercultural. Analisar a intenção comunicativ
c
va, a expresssão linguística e
seus efeitos de sentido
s
em uma situaçção conversacional com
mparando e mudando estilo,
e
regisstro e tipo de
d texto, connsiste emannálise conveersacional que
q se faz nnecessária para
p
a
comppreensão doos turnos de
d fala e toomadas de palavras, entre
e
outras atitudes que se
adotaam na línggua estranggeira. Utilizzar paráfrasses ou sinôônimos parra dizer co
om as
próprrias palavraas a fala do interlocutor também contribui
c
paara o desenvvolvimento dessa
comppetência com
municativa. Portanto, a aprendizaagem sob um
ma perspecttiva intercu
ultural
perm
mite estabeleecer relaçõees de contatto entre a prrópria línguua-cultura e a língua-cu
ultura
estraangeira.
O papeel do proffessor form
mador é muito impportante nno processo
o de
desennvolvimento da com
mpetência interculturaal do alunno. Quanddo o proffessor
comppartilha expperiências/ vivências
v
innterculturaiss com os allunos e criaa estratégiass para
que estes reflitaam sobre um
u aspecto cultural daa língua quee estão estuudando anttes de
p
a ser mais signifficativa e as
a barreiras interculturaais se
julgáá-la, a aprenndizagem passa
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3En
nsino-apreendizagem
m de uma
u
segunda língua:
l
pedagógico, cultural,
c
g
gramático
o ou lingu
uístico?

um

dessafio

O domínioo satisfatório de uma segunda lín
ngua dependde de uma série de faatores,
sobreetudo de fattores linguíssticos e cultturais. Poréém, é conveniente lembbrarmos quee esse
proceesso envolvve outras varriáveis de ordem
o
gramático-pedaggógica. KRA
ASCHEN (1
1988)
afirm
ma que:

[...]os meelhores métodos são aqueeles que apresentam 'inpput compreennsível’ em
situações de pouca ansiedade, fornecendo
o mensagenss que os eestudantes
realmentee querem ouvvir. Estes métodos não devem
d
forçarr a produçãoo no início
da segundda língua, mas permitir que
q os alunos produzam quando eles estiverem
'prontos', reconhecenndo que a melhoria veem de fornnecimento dde entrada
comunicaativa e coompreensíveel, e não de um modelo ‘‘forçar e
corrigir’(K
KRASCHEN
N 1988: 78).

Ou seja, existe umaa implicaçãão pedagógiica que perm
meia todo eesse processo de
aprenndizado de uma segunnda língua. É necessárrio que tannto professoor quanto alunos
a
apressentem cerrtos conheccimentos prévios
p
antes do iníccio desse ttipo de en
nsino.
KRA
ASCHEN (11985) alude a esse conhhecimento prévio
p
quanndo diz que os alunos devem
d
produuzir quandoo estiverem prontos.
Esse coonhecimentoo prévio envolve
e
taanto o nívvel de connhecimento
o dos
alunoosquanto a capacidadde estratégiico-pedagóg
gica dos professores,
p
já mencio
onada
anterriormente, passando pelo
p
arcaboouço interccultural quue permeia tanto a língua
mateerna quantoo a língua-alvo. Ou seja,
s
todo o processo de formaçção intercu
ultural
tambbém deve ser parte fuundamental do currícullo docente, quer tenhaa sido adqu
uirida
esponntaneamentte, quer tenha sido parrte de sua formação
f
accadêmica ouu complemeentar.
Relem
mbramos aqui
a
as conssiderações de HERMIIDA e BEN
NAVENTE (2002) sob
bre as
definnições de cuultura: “producciones legitimadas
l
por una soociedad y cuuyoconocim
miento
se traansmite porr lasinstitucciones de pooder”. E tam
mbém: “connjunto apreendido/adqu
uirido
sociaalmente de tradicioness, estilos dee vida y mo
odos pautaados y repetidos de peensar,
sentiir y actuar”((HERMIDA
A; BENAVE
ENTE2002: 6).
Dessa foorma, faz-see necessária uma reavalliação da caapacitação ddos professo
ores e
línguua estrangeeira. Aindaa sobre oteema compeetências neecessárias nno processso de
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das competência
c
as necessárrias para o desenvolvim
d
mento dos alunos
a
na aaquisição dee uma
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ensinno/aprendizagem, lembbramos os apontamenttos de CON
NSOLO e PORTO (2
2013),
que dizem:
d

- Intencioonalidade: relaciona-se coom o contextto educacionnal, a sociedaade e a sua
convivência com os outros.
o
- Interaçãão e comparttilhamento: diz
d respeito a um processso que se reaaliza entre
pessoas. Ou seja, ensinar
e
é traabalhar com
m, sobre e para seres humanos,
implicanddo relações concretas
c
enttre pessoas.
- Afetividdade: represeenta a presennça da afetividade num processo
p
de ttroca entre
as pessoaas na criaçãoo de um ambbiente humaanizado e proopício ao prrocesso de
ensino-apprendizagem.
- Construução de connhecimento e rigor meto
odológico: em última innstância, a
construçãão do conheccimento é doo sujeito. Enttretanto, ao professor
p
cabbe a tarefa
de criar situações
s
e formas
f
que propiciem o vínculo do conhecimennto com a
realidade do aluno e com
c
a sua práática social mais
m ampla.
- Planejam
mento didátiico: remete aos
a fins e ob
bjetivos a seerem alcançaados e que
devem seer pensados previamentee. É o comp
promisso do professor nno que diz
respeito ao
a ensino com
mo possibiliidade de alcaançar as finaalidades maiss gerais da
educação postas paraa um determ
minado nível de ensino((CONSOLO
O; PORTO
2013: 2211).

A figuraa do professsor e suas devidas imp
plicações e pré-requissitos, o amb
biente
ondee ocorre o ennsino e a reelação entre todos essess elementos simultaneaamente, porttanto,
preciisam ser coonsiderados para o successo do ap
prendizado de uma línngua estrang
geira.
Existtem, há muuito tempo, diversas preocupaçõe
p
es por partee de pesquiisadores so
obre a
situaação de abanndono em que
q se encoontram proffessores desssa área, prrincipalmen
nte no
que se
s refere a professores
p
de língua inglesa,
i
em
m especial aqqueles que atuam no ensino
e
públiico. Muito disso
d
se devve ao fato de
d que, cadaa vez mais, esses profisssionais reccebem
uma formação de
d qualidadee deficiente nos cursos de graduaçção.
A estrutuura de váriaas escolas (qquer sejam públicas
p
ouu particularees) também não é
a maais apropriadda para a appreensão do conhecimeento e muitaas vezes tannto alunos qu
uanto
profeessores perm
manecem prresos à rotinna de cópiass automáticcas, decoraçção ineficien
nte de
regraas gramaticcais e ausêência de um
ma reflexão mais aprrofundada da utilidad
de do
domíínio de uma língua esstrangeira. Nas
N escolass particularees de idiom
mas, ainda existe
e
uma grande ênffase em mettodologias de
d ensino, verdadeiras
v
fórmulas pprontas paraa uso,
sem organicidadde e ignoraando-se o trrabalho de natureza reeflexiva ou colaborativ
va, já
que tais
t metodologias deveem ser seguiidas à risca, salvo rarass exceções.
ensinno-aprendizzagem de lííngua estraangeira (tam
mbém conhecidos com
mo condiçõees de
produução), conssiderando obviamente
o
os inúmerros elementtos que os constituem
m, tais
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A partir das análisess anteriores, fizemos a descrição dos
d ambienttes onde oco
orre o
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comoo o espaçoo físico e social de produção; o momentto em que a produçãão se
desennvolve; e a função social tantto do emiissor quantto do receeptor, para uma
comppreensão doos sentidos,, significadoos e modoss de produção dos signnificados a partir
de suua colocaçãoo sócio-histtórica-interccultural.
É necesssário que os
o integranntes (alunoss, professorres, escola) desse pro
ocesso
(ensiino-aprendizzagem) construam seeu objeto de estudo (a línguaa estrangeirra) e
instruumento de mediação e transformação (o professor,, especificaamente), paara a
expaansão do entendimen
e
nto de si e de suas ferramenntas (estruttura, gram
mática,
comuunicação veerbal, conhhecimento das
d noçõess culturais e intercultuurais dos países
p
falanntes tanto daa língua maaterna quannto da língu
ua estrangeirra) por meiio das interações
verbaais articuladdas na atividdade. A parrtir da análise dos elem
mentos compponentes daa ação
comuunicativa, tais
t
como o contexto,, o acesso às peculiaaridades de cada cultu
ura, a
organnização estrrutural e oss tipos de relações
r
en
ntre constituuintes textuaais, configu
ura-se
não somente um
u conjuntoo de frasess abstratas,, mas sim de práticaas cotidianaas ou
discuursos atualizados nas situações
s
cooncretas dee comunicaçção. Ou sejja, é precisso um
levanntamento dee todos os elementos
e
p
presentes
neessa relaçãoo a fim de ccompreendeermos
comoo o todo se estrutura, inniciando, asssim, pelos elementos
e
d contexto de produçãão.
do
Podemoss denominaar cada um
m desses eleementos coomo domínnios e equip
parar,
aqui,, o conceitto de “dom
mínio” ao conceito
c
dee “registro”” proposto por FISHM
MAN
(1971). Ao peensarmos em domínnios, consideramos o conjuntoo de elem
mentos
empiiricamente

determinaados

comoo

local

(escola,
(

caasa,

cidadde),

papéiss

de

relaccionamentoss (amigos, colegas de trabalho, família),
f
connjunto de ttópicos (reliigião,
trabaalho, educaçção, esportees). Para caada domínio
o, o aluno tende a utillizar uma língua
mais adequadaa à situaçção, de accordo com
m SPOLSK
KY (1998)). O acesso à
interculturalidadde deve estaar associadoo ao processso didático-pedagógico, pois a reelação
entree língua e cultura
c
é baastante fortte, principallmente quanndo lembraamos o pap
pel da
escolla comofom
mentadora daas primeirass interaçõess sociais doss alunos.
Dessa maneira,
m
estee artigo podde tornar-se o ponto dee partida paara o estímu
ulo de
trabaalhos de foormação refflexiva e coolaborativa de profisssionais paraa uma educcação
intercultural, coompreendidaa como aquuela na quall diferençass de gênero,, cultura e etnias
e
são respeitadas.
r
. A pluraliddade de opiniões e dee linguagens pode gannhar espaço
o para
os ruumos de nosssa história.. Pode-se, assim,
a
orienttar os profeessores a compreender o seu
próprrio papel deentro de um
ma sociedadee organizadaa.
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discuutir as diverrsas possibiilidades de analisarmo
os nossa forrmação escoolar e alteraarmos

abeehache
4Coonclusão
Portanto, o processoo de ensino-aprendizag
gem de umaa língua estrrangeira, a partir
de um
m ponto de vista interccultural,a fim
m de promo
over uma apprendizagem
m ampla sem
m préconceitos,é ao mesmo
m
temppo uma neccessidade e um desafioo. Língua e cultura são
o dois
elem
mentos que não podem
m mais ser ensinados
e
de
d forma seeparadas naa aula de língua
estraangeira. Aprrender línguua é muito mais
m que deecorar regraas gramaticaais, porém, ainda
são muitas
m
as barreiras
b
a serem
s
venccidas para atingir
a
isso, entre elas a formação
o dos
profeessores de língua
l
estraangeira no Brasil
B
e as condições
c
d ensino dde muitas esscolas
de
no país. Sabe-see que cabe ao professoor a tarefa de
d sensibiliizar o alunoo no processo de
ma língua ejjuntos, proffessor e alunno, são capaazes de con
nstruir
ensinno-aprendizzagem de um
uma competênccia interculltural na língua alvo superando todas as adversidadees do
ensinno.
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