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“Sociedade e cultura São fundadaS na comunicação” – é neSSa 

afirmação que se fundamenta a obra Língua, cultura, 
comunicação: a dimensão intercultural nos estudos de línguas 
estrangeiras, que propõe uma reflexão sobre o ensino de 
idiomas em um contexto de globalização. Somos membros 
de uma crescente comunidade global interdependente, in-
tercultural e complexa, por isso estamos cientes de que a 
celeridade nas comunicações diminuiu os espaços fronteiri-
ços, quer geográficos, quer metafóricos, e deu lugar à busca 
de conexões mundializadas. Adquirir uma segunda língua 
implica repertórios linguísticos e culturais individuais, que 
são expostos de acordo com a maneira como as pessoas in-
terpretam o mundo e como se expressam. Nesse sentido, a 
cultura conduz nossa trajetória para alcançarmos a impor-
tância do viés intercultural no ensino de línguas estrangei-
ras. Destinada a professores, pesquisadores, estudantes de 
Letras e de línguas estrangeiras, e interessados pelo tema, 
esta obra busca mostrar que a condição essencial para que a 
teoria se integre à prática é a própria prática.
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Apresentação

Os discursos educacionais têm se apresentado, desde, pelo menos, os es-
tudos sobre competência comunicativa, compostos por termos que se as-
sociam direta e expressamente à interculturalidade. Pontualmente, foi, de 
fato, a partir do desenvolvimento do conceito de Dell Hymes que os ques-
tionamentos acerca do lugar da cultura no ensino de línguas estrangeiras 
foram ampliados. Os estudos de Canale e Swain (1980) e Celce-Murcia, 
Dörnyei e Thurrel (1995), por exemplo, são evidências de elaborações sis-
tematizadas do que se pode referir como dimensões culturais em contextos 
de educação formal.

Foi exatamente ao longo das décadas de 1980 e 1990 que me envol-
vi formativa e profissionalmente com a educação de línguas estrangeiras. 
Como aluno e professor de inglês, deparava-me com (pre)ocupações que, 
logo entendi, não eram a mim exclusivas. Inglês da Inglaterra ou dos Esta-
dos Unidos? Não há outros? Qual a relação entre língua e cultura? Língua 
e cultura no singular ou no plural? Como se ensina e se aprende cultura em 
sala de aula? Há uma abordagem ou um método que viabilize essa prática? 
Foi assim que percebi (e arrisco-me a dizer) que outros profissionais então 
em formação passaram a reconhecer as condições de emergência da inter-
culturalidade no ensino e na aprendizagem de línguas estrangeiras. Ouso 
também dizer que esse e outros conceitos correlatos fazem parte, assim, da 
ordem do discurso.

Precisamente em 1998, no Brasil, foram lançados os Parâmetros Cur-
riculares Nacionais, com o objetivo de orientar a educação no país. Nesse 
documento, pode-se ver sublinhada a referência à dimensão intercultural, 
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Língua, cultura, comunicação: a dimensão intercultural nos estudos de línguas estrangeiras12

fato que se relaciona a um incremento de pesquisas e publicações sobre o 
tema. A esse tema – intercultural(idade) – relacionam-se outras temáticas 
mais ou menos abrangentes, como educação intercultural, cidadania glo-
bal, transnacionalização, multinacionalização, pedagogia cultural, inter-
nacionalização do currículo.

Embora reiteremos que o conceito de interculturalidade esteja na or-
dem do discurso há pelo menos três décadas, precisamos admitir que fe-
nômenos mais recentes e crescentes, como as migrações e as mobilidades 
estudantis e profissionais, são novos catalisadores de uma educação que 
se dimensiona pela interculturalidade. Valendo-se do conhecimento cien-
tífico acerca dos prejuízos de uma escola monocultural, intolerante à di-
versidade linguístico-cultural, pesquisadores e professores manifestam-se, 
mais recentemente, por superfícies distintas e complementares, a favor de 
uma form(ação) metodológica para a interculturalidade.

Demonstrável, portanto, é a pauta contemporânea em que se dá o 
funcionamento enunciativo sobre a dimensão intercultural nas sociedades 
em geral e na educação linguística em particular. Por exemplo, o even-
to Communication, Diversité, Solidarité: discours et pratiques de la diversité 
culturelle, promovido pelo Codes (projeto europeu financiado pelo Eras-
mus+) e realizado na Universidade de Coimbra, em outubro de 2019, des-
taca a urgência da aplicação da teoria sobre alteridade à prática pedalin-
guística de comunidades ciganas e de refugiados. Também como exemplo, 
o curso Competência Intercultural para Mobilidade Profissional, oferecido 
pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, tem como 
objetivo uma formação continuada para a atuação em grupos multicultu-
rais, notadamente os educadores de línguas estrangeiras.

Exemplo notável da pauta contemporânea sobre interculturalidade na 
educação linguística é a produção da colega Vera Lucia Harabagi Hanna, 
autoridade em relação ao ensino de línguas, professora e pesquisadora que 
há muito questiona e propõe – por meio de aulas, conferências e publica-
ções que podem ser caracterizadas como uma materialidade regular – uma 
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Apresentação 13

(re)ação metodológica que valorize a diversidade. Este livro que aqui hon-
radamente apresento é, portanto, uma demonstração exitosa do funciona-
mento enunciativo sobre interculturalidade.

Língua, cultura, comunicação: a dimensão intercultural nos estudos de lín-
guas estrangeiras é o que a sua autora objetiva: a formulação de “um para-
digma como ponto de partida para que teorias alternativas ganhem espaço 
e para que estudemos e criemos tipos de abordagens e nomenclaturas que 
se baseiem no reconhecimento da complexidade linguística e cultural em 
fluxos transnacionais, que exige constantes análises por todos os envol-
vidos nesse exercício”. Em quatro capítulos de oportunas e pertinentes 
problematizações, descrições e explicações de fenômenos que concorrem e 
decorrem da educação linguística e para ela, o livro expõe a (pre)ocupação 
da autora com o aprendizado de línguas estrangeiras por uma perspectiva 
transdisciplinar. Todo o conteúdo do livro, a cujos capítulos se somam um 
valioso glossário e uma rica bibliografia comentada, faz jus ao título.

A dimensão intercultural é explorada por um plano redacional que 
destaca a relação devida e esperada entre as respectivas teorias e práticas, 
que não são, como afirma Vera Hanna, “exclusivas aos falantes-aprendizes 
da língua inglesa”. Com essa confessa e acertada decisão metodológica, a 
autora entrega aos leitores, quais sejam, estudantes, professores e outros 
profissionais, uma obra para se (re)conhecer o lugar da(s) cultura(s) no en-
sino e na aprendizagem de línguas estrangeiras. Trata-se este de um lu-
gar ímpar para o questionamento e desestabilização de paradigmas que se 
construíram por processos históricos e recentes de colonização e por seus 
correspondentes e insistentes imperialismos. Com proposições alinhadas 
a questões de identidades, de fluxos, de representações, de transdiscipli-
naridade, entre outras, Vera Hanna contribui, com este livro, para uma 
prática docente assentada teórico-metodologicamente na indissociabilida-
de entre língua(s) e cultura(s). Ao fazê-lo tão bem, contribui para a forma-
ção e atuação de cidadãos competentes interculturalmente, isto é, a pessoa 
ou profissional que, quando exposto à situação de ensino e aprendizagem 
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Língua, cultura, comunicação: a dimensão intercultural nos estudos de línguas estrangeiras14

de uma língua estrangeira, não se ocupará somente dos planos linguísti-
cos, mas, movido pela dimensão intercultural, poderá também planejar a 
educação linguística em termos de conhecimento, habilidades e atitudes 
compatíveis com (comunic)ações de respeito às diversas identidades e à 
solidariedade aos direitos humanos.

Prof. Dr. José Marcelo Freitas de Luna
Universidade do Vale do Itajaí (Univali), Brasil

Professor Visitante da Universidade de Coimbra, Portugal
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