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Ao longo dos últimos vinte anos, a Intercompreensão (IC) se consolidou como uma importante
área de pesquisa que vem contribuindo significativamente para uma mudança de paradigma no
âmbito do ensino de línguas.
Além do âmbito didático, a IC vem proporcionando uma redefinição do papel das línguas no
âmbito da geopolítica e das ideologias e das representações identitárias oferecendo uma
significativa contribuição para a compreensão das relações interculturais em contextos variados
[Arismendi, F. (2008) Arismendi, F. (2011) Degache, C. (2006) Degache, C. (2006)]
A esta altura cabe-nos enfrentar o desafio de conceber recursos e cenários que possam
ampliar a formação para a interculturalidade; ainda que pesem as muitas afirmações sobre sua
importância no ensino de línguas, esse tema, muitas vezes incômodo, tem tido, na prática, uma
abordagem ainda periférica senão marginal, com caráter predominantemente “motivacional” na
aprendizagem de línguas; nosso pressuposto é de que pelo enfoque intercultural, possam ser
tratadas amplamente questões linguísticas, mas que o percurso inverso - partir do enfoque
linguístico ou linguístico-textual, pautado em estratégias como ordenar, hierarquizar conteúdos
linguísticos com base em uma correspondência simétrica entre as línguas - se trilhe um
caminho menos econômico para o estudo das relações interculturais, pois o diálogo real entre
as diferentes culturas é “sempre competitivo, tenso e difícil” (MAHER, 2007).
No intuito de corroborar essas percepções, pretendemos primeiramente analisar três manuais
de IC com suporte em livro e CD usados em contexto universitário europeu e latino-americano Eurom 5, Interlat e InterRom - com a finalidade de 1) compreender alguns dos pressupostos
que orientam as concepções de língua, linguagem, e fundamentos políticos e ideológicos a eles
subjacentes, e 2) avaliar os recursos por eles oferecidos que contemplem (ou não) os desafios
que as relações e os conflitos interculturais nos colocam.
Em seguida, faremos uma sugestão de abordagem da IC do ponto de vista intercultural a partir
do cinema em quatro línguas (pt, fr, es, it). O objetivo é propor a utilização do cinema como um
meio de aprendizagem transversal para inúmeros conteúdos: linguísticos (verbais e não
verbais), históricos, políticos, ideológicos, artísticos e metalinguísticos.
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