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PROJETO DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR 2021/2022 – 50 horas 

 

TEMÁTICA: Datas comemorativas nas culturas hispânicas e na cultura brasileira 

TÍTULO: Uma perspectiva crítico-intercultural das datas comemorativas nas culturas hispânicas e na 

cultura brasileira 

PROFESSORA RESPONSÁVEL: Cleidimar Aparecida Mendonça e Silva 

REALIZAÇÃO DA PESQUISA: Sites diversos com informações especializadas  

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 20/12/2021 a 14/04/2022 

REUNIÕES: mensais, pelo Google Meet 

INSCRIÇÕES: cleidimar@ufg.br  VAGAS: 25 pessoas 

 

Justificativa e bases teóricas 

A relação com as várias línguas-culturas está marcada, atualmente, por um cenário 

mundial globalizado onde as fronteiras físicas e virtuais entre os povos e as nações estão cada dia 

mais tênues e dinâmicas. Devido aos fluxos migratórios e contatos-confrontos comunicativos 

constantes, percebe-se, de forma mais aguda, as questões (inter)culturais ligadas, intrinsecamente, 

a processos identitários. Nesse cenário, a educação intercultural possibilita que o aluno possa 

aprender mais sobre seu povo, sua língua, sua cultura e seu país, ao estudar uma língua-cultura 

estrangeira. Essa é também a postura defendida por Guillén Díaz (2005, p. 849), ao mostrar que 

os processos de ensino-aprendizagem dos conteúdos culturais em sala de aula: 

 

[n]ão está orientado para que os alunos cheguem a se comportar da mesma 

forma que faria um falante nativo, reproduzindo seus comportamentos de 

forma mimética, mas que saibam decodificá-los e compreendê-los através do 

recurso aos referentes próprios, os conhecimentos prévios, as vivências e 

experiências próprias na perspectiva dos contatos interculturais. 

 

Nesse contexto, o contato-confronto com outras línguas e outras culturas pressupõe 

envolvimento, disposição para discutir e negociar com as diferenças, atitudes interculturais que 

implicam enfrentamento de adversidades e eliminação de estereótipos e preconceitos. Nessa 

perspectiva, é necessário fomentar o diálogo e a negociação de significados entre as culturas, mas 

a partir de uma postura de reflexão e autorreflexão. Assim, Gaias (2006, p. 74) defende que o 

alunado desenvolva “uma consciência cultural crítica, cuja intenção não é imitar o nativo, mas sim 

a tomada de consciência de suas próprias identidades, a valorização de sua própria cultura e o 
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respeito às culturas estrangeiras”. Dessa forma, vale a pena destacar que o encontro intercultural 

não está livre de conflitos, dilemas e contradições, pois, como considera Fanjul (2004), os 

conflitos interculturais podem ser enriquecedores no processo de contato entre as nossas 

línguas, o português brasileiro e o espanhol. Espera-se, contudo, que a explicitação desses 

possíveis conflitos possa significar um momento profícuo para o diálogo e para o respeito às 

diferenças. A partir do exposto, propomos o trabalho de apreciação das datas comemorativas 

hispânicas e brasileiras em uma perspectiva crítico-intercultural. 

 

OBJETIVO GERAL 

* Realizar uma análise crítico-intercultural das datas comemorativas nas culturas hispânicas 

contrastando-as com as festividades brasileiras a elas correlatas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Apresentar o contexto histórico e as principais características que configuram as 

festividades do universo hispânico e brasileiro. 

 Estabelecer uma comparação crítico-intercultural das datas comemorativas hispânicas 

com as brasileiras. 

 Propor uma prática didática do tema pesquisado para alunos brasileiros do ensino 

médio. 

 
DATAS COMEMORATIVAS SUGERIDAS: 

 La Fiesta de los Reyes. 

 Los Carnavales. 

 San Valentín. 

 La Vendimia. 

 El día de la mujer. 

 La Semana Santa. 

 La Independencia. 

 El día de la Hispanidad. 

 Nuestra Señora del Pilar. 

 El día de Muertos. 

 La Navidad 

 El Año Nuevo. 

 Los Santos Inocentes. 

 Etc. 

 

CRONOGRAMA: Encontros mensais (dia e horário a serem acordados com o grupo) para 

orientação e discussão das leituras. Realização da pesquisa (De 20/12/2021 a 14/04/2022).  

 

METODOLOGIA: Trata-se de um trabalho de pesquisa bibliográfica que será realizado a partir 

de investigações em sites especializados, em enciclopédias e materiais diversos. Poderá ser feito 

em grupos de cinco componentes. 

 

 

O TRABALHO DEVE CONTEMPLAR AS SEGUINTES QUESTÕES: 

1) Que semelhanças e diferenças você percebeu entre as manifestações culturais da língua-

cultura estrangeira e as de sua língua-cultura materna? 

2) Que posturas culturais você tinha antes de iniciar a pesquisa (etnocentrista, relativista 

ou intercultural)? Houve mudança em sua postura ao conhecer melhor o tema da 

pesquisa? 



3) O que mais lhe chamou a atenção nessa aproximação intercultural? 

4) Como preparar os alunos brasileiros de espanhol do ensino médio para as próprias 

diferenças culturais a partir do contato-confronto com a língua-cultura alvo? 

5) Como as questões levantadas na pesquisa poderiam ser efetivadas em sala de aula de 

espanhol no ensino médio? 

6) Elaboração de uma proposta didática de intervenção para o ensino médio. 
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