
INTERCULTURALIDADE



O QUE É A INTERCULTURALIDADE?

 É a interação entre culturas, que favorece o seu convívio

e integração. Esse tipo de relação favorece o diálogo e a

compreensão, a integração e o enriquecimento das

culturas. Hoje, a globalização e o comércio digital

colocaram em contacto pessoas de geografias e culturas

muito distantes, e a migração é um fenómeno diário.



A IMPORTÂNCIA DA INTERCULTURALIDADE:

 A interculturalidade é vital em tempos de migração massiva

e pluralidade cultural, como os da globalização. Trata-se

basicamente de propor instrumentos para repensar as

dinâmicas sociais, políticas e económicas tradicionais, nas

quais um grupo cultural exerce hegemonia sobre os

demais. Nesse sentido, o conceito de interculturalidade é

mais útil do que o de multiculturalismo (a prática ou

doutrina que promove a coexistência de diferentes culturas,

etnias ou religiões, numa mesma comunidade).



EXEMPLOS DE INTERCULTURALIDADE:

 É educacional, estudantil ou cultural.

São expressões que designam a troca

mútua de estudantes de um determinado

local com outro, geralmente fora do país de

origem, para aprender a língua nativa, a

cultura e hábitos praticados de outra nação

com fins educacionais, profissionais ou

pessoais.

Intercâmbio de Estudantes:



APRENDER OUTROS IDIOMAS:

 O conhecimento de idiomas gera uma abertura

inestimável para a compreensão do outro, especialmente

se a vida é feita num país de idioma estrangeiro. Não

apenas o conhecimento de novas línguas, mas também as

expressões idiomáticas de cada região ou país.



CULTURA GASTRONÓMICA:

 Ao provar pratos típicos, é possível conhecer os sabores, gostos,

cores e tradições culinárias de um país. Por exemplo, na China, a

cozinha é caracterizada pelos seus sabores adocicados, massas, e

suas técnicas exclusivas, como o cozinhar vermelho. Essa técnica

consiste em cozinhar carnes em molho de soja, deixando-as com um

tom avermelhado.



CULTURA GASTRONÓMICA - NA POLÓNIA:

 A culinária da Polónia é uma mistura de tradições culinárias eslavas

ocidentais e estrangeiras. Surgida da mistura dos diversos costumes

culinários das várias regiões da Polónia e culturas vizinhas, utiliza-se uma

grande variedade de ingredientes. Por exemplo, o arenque é um dos

peixes mais comuns no mar Báltico. Ele é preparado com azeite e alho ou

com creme de leite e cebola em conserva. O peixe é geralmente servido

como entrada, acompanhado de uma dose de vodka polonesa. A

gastronomia da Polónia tem algumas semelhanças com a portuguesa, uma

vez que algumas das sopas eram representadas como refeições de sustento

para quem tinha trabalhos mais pesados .



CULTURA GASTRONÓMICA - NA ROMÉNIA:

 A culinária romena tem algumas semelhanças com

outras cozinhas dos Balcãs, como a grega, búlgara e

turca. A carne de porco, frango e de vaca são as

preferidas, mas cordeiro e peixes também são populares.

Certas receitas tradicionais são feitas em conexão direta

com os feriados. Um prato típico como a Ciorbă que

consiste numa sopa tradicional feita com feijão e carne.



INTERCULTURALIDADE NAS ESCOLAS:

 Um dos exemplos mais conhecidos deste tema é o programa

Erasmus, que consiste, no acrónimo do nome oficial em língua

inglesa, European Region Action Scheme for the Mobility of

University Students. É um plano de gestão de diversas

administrações públicas, que apoia e facilita a mobilidade

académica dos estudantes e professores universitários através do

mundo inteiro. Este programa ajuda alunos com diferentes culturas

e costumes a interagir entre si. Estas interações ajudam os

estudantes a ficarem com mais riqueza cultural.



CONCLUINDO:

 A interculturalidade é essencial no dia-a-dia de todas as

pessoas. Ajuda-nos a conhecer as pessoas com culturas

diferentes das nossas. Existem vários meios onde

podemos conhecer diferentes culturas e estas podem

oferecer-nos as mais variadas refeições, danças, línguas e

peças de roupa.
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