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Resumo 
A competência comunicativa intercultural compreende um conjunto de habilidades 

empregadas por indivíduos de culturas distintas, visando ao favorecimento de um grau de 

comunicação eficaz e ao estabelecimento de comportamentos apropriados em determinados 

contextos sociais e culturais. O presente trabalho compreende o relato das atividades de aquisição 

da competência comunicativa intercultural no ensino-aprendizagem da língua espanhola, 

desenvolvidas com os alunos do “Curso Lições de Espanhol e de América Latina”, realizado no 

Centro Acadêmico do Agreste (CAA) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), dentro das 

ações extensionistas do Observatório dos Movimentos Sociais na América Latina, em 2013. O 

curso teve como objetivo o estudo dos aspectos sociais, linguísticos e culturais dos países de língua 

castelhana do continente americano e contou com a participação de alunos dos diversos cursos de 

graduação da UFPE e dos movimentos sociais. Para tanto, foram adotados procedimentos 

metodológicos e utilizados materiais didáticos capazes de garantir o estudo da língua meta 

vinculado à realidade social e cultural destes países. Assim, foi possível verificar que o processo de 

aquisição da competência comunicativa, ao mesmo tempo em que promove uma interação 

interpessoal, desperta nos indivíduos um sentimento desejoso de construção de sociedades mais 

justas, sustentadas na riqueza da diversidade e no respeito mútuo. Procedeu-se, portanto, à 

aplicação da competência comunicativa intercultural em suas dimensões cognitiva, comportamental 

e afetiva. E se espera que, de alguma forma, o presente relato possa proporcionar aos educadores 

elementos de reflexão para o seu desenvolvimento no âmbito educativo, com vistas à formação 

plena dos seus alunos. 
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Abstract  
The intercultural communicative competence comprises a set of skills used by individuals of 

different cultures, with the aim at favoring an effective communication degree and the 

establishment of appropriate behaviors in specific social and cultural contexts. This work includes 

the reporting of procurement activities of intercultural communicative competence in the teaching 

and learning of the Spanish language, developed with students of the “Lessons of Spanish and from 

Latin America Course", held at the Centro Academico do Agreste (CAA) of the Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE) within the extension activities of the Observatory of Social 

Movements in Latin America in 2013. The course aimed to study the social aspects, linguistic and 

cultural of the Spanish speaking countries of the American continent and had the participation of 

students from various undergraduate courses from UFPE and social movements. Therefore, 

methodological procedures were adopted and used didactic material able to secure the main 

language study linked to social and cultural reality of these countries. So, it was possible to verify 

that the process of acquisition of communicative competence, while promoting an interpersonal 

interaction, wake in people a feeling desirous of building more just societies, supported in the 

richness of diversity and in the mutual respect. Proceeded, therefore, the application of intercultural 

communicative competence in their dimensions cognitive, behavioral and affective. And it is 

expected that, somehow, this report can provide to the educators reflection elements for his/her 

development in the educational field, with a view to full training of their students. 

 

 

Interculturalidade e Competência Comunicativa 
A interculturalidade busca superar a ideia hegemônica de uma cultura dominante e outras 

subordinadas, para fortalecer as identidades tradicionalmente excluídas e construir uma relação de 

respeito e de legitimidade entre todos os grupos da sociedade (Walsh, 1998). Ao mesmo tempo em 

que procura desenvolver uma interação interpessoal, a interculturalidade denuncia as desigualdades 

sociais, econômicas, políticas e de poder e as condições que limitam a possibilidade que o “outro” 

possa ser considerado como sujeito com identidade. 

Nos últimos anos, as contribuições das mais variadas áreas do conhecimento não só 

ampliaram o significado de interculturalidade, como também confirmaram a importância da 

competência comunicativa como instrumento útil à construção de sociedades mais democráticas, 

livres de práticas excludentes. O componente intercultural, além de promover a eficácia 

comunicativa, ajuda na superação dos obstáculos ao desenvolvimento das relações interpessoais, 

tais como o etnocentrismo, os preconceitos e os estereótipos. 
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Devido ao carácter polissêmico do termo, emprega-se aqui “competência” como a utilização 

(ou mobilização) de conhecimentos e de habilidades adquiridos para o estabelecimento de atos 

comunicativos baseados no princípio de equidade.  Denomina-se “competência comunicativa” – 

termo cunhado pelo linguista norte-americano Dell Hymes – a capacidade de realizar bem o 

processo de comunicação, usando os recursos linguísticos adequados para entender, elaborar e 

interpretar os diversos eventos comunicativos. O termo se refere às regras sociais, culturais e 

psicológicas que determinam o uso particular da linguagem em um dado contexto. 

A competência comunicativa intercultural deve ser entendida como um processo permanente 

de relação respeitosa entre pessoas ou grupos sociais culturalmente diferentes, e sua aquisição no 

ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras deve corresponder a um processo de aprendizagem 

orientado ao desenvolvimento de habilidades e atitudes que promovam a formação plena dos 

alunos. 

Esta definição de competência comunicativa intercultural como a habilidade para negociar 

significados culturais e executar condutas comunicativas eficazes (Rodrigo, 1999), pertinentemente 

a complementa Vilà (2009), ao afirmar que esta eficácia se baseia no grau de compreensão 

aceitável para os interlocutores, o que significa dizer que tal comunicação não se define em termos 

de perfeição, mas sim de suficiência. 

Para Byram (1997), as relações interculturais requerem algo mais que a mera competência 

comunicativa e a acumulação de saberes teóricos sobre a cultura da língua que se está estudando: 

uma habilidade e uma capacidade para acessar outras culturas e comunicar-se adequada e 

apropriadamente. 

 

 

Lições de Espanhol e de América Latina 
O presente texto descreve as atividades de aquisição da competência comunicativa 

intercultural no ensino-aprendizagem da língua espanhola, desenvolvidas com os alunos do “Curso 

Lições de Espanhol e de América Latina”, realizado no Centro Acadêmico do Agreste (CAA) da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no município de Caruaru, dentro das ações 

extensionistas do Observatório dos Movimentos Sociais na América Latina1, especificamente na 

linha de pesquisa Educação e Estudos Pós-Coloniais, em 2013. 

A carga horária do curso foi de 160 horas, cumprida no período de março a novembro, e 

contou com a participação de vinte e seis alunos dos diversos cursos de graduação do CAA/UFPE e 

                                                           
1Observatório dos Movimentos Sociais na América Latina denomina-se o Grupo de Pesquisa 

Movimentos Sociais, Educação e Diversidade na América Latina e compreende um espaço de produção do 
conhecimento no qual estão presentes a pesquisa, a extensão e o ensino numa abordagem interdisciplinar e 
transdisciplinar sobre a educação e as lutas sociais emancipatórias de grupos e movimentos sociais populares 
no âmbito da América Latina. 
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de representantes dos movimentos sociais. Embora não tenha sido um dos pré-requisitos para 

participação, observou-se que a maioria dos inscritos apresentou um nível básico de domínio do 

espanhol, o que se justifica pelo fato de que parte desses alunos é oriunda de escolas públicas, onde 

o ensino da língua é obrigatório (Brasil, 2005). 

O curso teve como objetivo o estudo dos aspectos sociais, linguísticos e culturais dos países 

de língua castelhana do continente americano, visando ao desenvolvimento da competência 

comunicativa intercultural dos seus participantes, mediante a adoção de procedimentos 

metodológicos e a utilização materiais didáticos capazes de garantir o estudo da língua-meta 

vinculado ao entendimento dos elementos que contribuem para a formação identitária destes povos. 

O curso, que foi estruturado a partir do entendimento da língua como um fato linguístico 

sociocultural, contou com a participação de professores de outras disciplinas, como, por exemplo, 

da Professora Allene Lage, coordenadora do Grupo de Pesquisa abaixo citado, cujas abordagens 

sociológicas concorreram para a construção da base sobre a qual pudemos fazer intervenções mais 

especificamente voltadas para a aquisição da competência comunicativa a partir dos objetivos 

pensados. Procuramos desenvolver, assim, uma proposta de ensino-aprendizagem da língua 

espanhola de forma contextualizada, combinando estruturas gramaticais, funções linguístico-

comunicativas, vocabulário, e aspectos socioculturais, considerados elementos indissociáveis. 

Procuramos romper com a forma fixa de apresentação dos conteúdos para imprimir um carácter 

mais dinâmico, mais próximo das práticas efetivas de comunicação. Este carácter também se 

aplicou ao número de atividades distribuídas ao longo do curso, respeitando-se as necessidades 

efetivas dos alunos, de acordo com o grau de complexidade de cada etapa. 

Com o material disponibilizado e enriquecido ao longo do curso pelas diversas contribuições 

dos envolvidos, trabalhamos a competência gramatical, a compreensão leitora e auditiva e a 

expressão oral e escrita de forma articulada. Utilizamos diversos gêneros textuais, especialmente os 

de maior circulação na sociedade. Incentivamos uma atitude consciente quanto à diversidade e a 

heterogeneidade; uma postura isenta de preconceitos com relação às línguas, seus falantes e suas 

culturas. Para tanto, nos valemos da realização de debates, projeção de filmes e documentários, 

apresentação de danças e números musicais, teatralizações e atividades lúdicas.  

Quanto as variantes léxicas, fonéticas e sintáticas presentes no idioma espanhol, esforçamo-

nos para oferecer um material que apresentasse mostras dessa variedade. O principal objetivo foi 

fazer ver ao aluno que não existe uma forma única de realização da língua, mas várias 

possibilidades, dependendo do país, inclusive da região. Tratamos de possibilitar um contato do 

estudante com essas variantes, quer por meio de textos autênticos, ou diálogos criados a partir de 

suas próprias experiências como falantes de espanhol como língua estrangeira; quer por meio de 

gravações feitas com hispano-falantes, ou por meio de atividades específicas. Mas sempre através 

de um diálogo constante com o aluno, em que procuramos mostrar-lhes essas diferenças. O 
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material auditivo, constante de gravações dos diálogos, textos, canções, listado de palavras, frases e 

expressões, procurou enriquecer o curso expondo ao aluno um imput auditivo variado, ou seja, 

proporcionando-lhe modelos diferentes de leitura da do professor, além de outras inflexões de voz 

existentes no mundo hispânico. 

Foram elaboradas atividades de avaliação de acordo com os objetivos propostos, com as 

atividades desenvolvidas e com as características do grupo, sempre levando em conta a 

compreensão auditiva e leitora, a produção oral e escrita, bem como a criatividade, os 

conhecimentos prévios do aluno sobre os conteúdos construídos. 

 

 

Conclusão      
Concluímos dizendo que não constituiu tarefa fácil a adoção de materiais didáticos, uma vez 

que os disponíveis no mercado, a mais das vezes, não atendem aos objetivos aqui propostos, quer 

porque estejam voltados para uma realidade que se deseja difundir como modelo, quer por não 

apresentarem proposta pedagógica que leve em conta um propósito de ensino de línguas a partir do 

componente intercultural. 

Sabemos que o tratamento da dimensão cultural em sala de aula não é uma tarefa simples, 

como afirma M. Baralo (2003), dada a sua complexidade teórica e polissêmica, mas o ensino-

aprendizagem da língua desvinculada desta dimensão presta um desserviço à sociedade. 

Para Vilà (2009), as habilidades implicadas no desenvolvimento de competências para 

comunicar-se com pessoas de diversos referentes culturais e linguísticos, devem desenvolver-se 

explicitamente a partir de lima intervenção educativa organizada e planejada, na qual o aluno tenha 

um lugar ativo e participante. 
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Resumen 
La gran mayoría de los planes de estudio  de las carreras de Ingeniería en la Argentina  han 

incorporado,  en el primer año, asignaturas  de “Introducción a la Ingeniería” con el objetivo de  

acercar tempranamente a los estudiantes  a la profesión. Cada Universidad ha definido su propio 

enfoque curricular sostenido por diversas estrategias docentes, entre estas  el Aprendizaje Basado 

en Proyectos (PBL). Algunas de las objeciones  a esta estrategia plantean la dificultad para  evaluar 

los resultados de estos Proyectos teniendo en cuenta la dispersión en los  conocimientos  y 

formaciones previas de los estudiantes. En este  trabajo se describen cualitativamente en forma 

comparada  los programas de  evaluación de dos de estas asignaturas, desde una perspectiva interna 

como docentes, referida  sólo a las prácticas actuales. Para esta descripción se plantean algunas 

categorías tales como los diferentes tipos funcionales de la evaluación, los criterios aplicados, la 

integración con las prácticas de enseñanza, los actores intervinientes y  la evaluación de proceso. 

Se analiza especialmente el rol de la incorporación de las TIC al proceso de evaluación que han 

implementado ambas asignaturas. Luego se interpretan estos resultados teniendo en cuenta  

aspectos curriculares, normativos  e institucionales. Se obtienen algunas conclusiones respecto a la 


