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Departamento de Letras Estrangeiras Modernas
Disciplina :A lnterculturalidade franco-brasileira
Prof. José Carlos Moreira

HE 140

lnterculturalidade franco-brasileira
Carga horária teórica semestral: 02

Carga horária prática semestral: 00

Carga horária total: 30

Créditos : 02

Pré-requisito: não tem
Ementa:
1. Aspectos históricos e culturais da França e do Brasil (panorama geral).
2. O estudo da relação entre a cultura francesa e a cultura brasileira.
3. Enriquecimento do universo do estudante como futuro professor da língua francesa : influência da
cultura francesa no Brasil do séc. XVIII e nos dias de hoje (história, língua, literatura, culinária,
música, moda, cinema, empréstimos de palavras e expressões, estereótipos, etc).
4. Influência do pensamento filosófico francês na formação da intelectualidade brasileira.
5. Influência da cultura francesa no Brasil e da cultura brasileira na França: choque ou encontro de
culturas?
a) Informações sobre aspectos particulares de cada cultura e as relações estabelecidas entre elas.
b) A relação franco-brasileira do ponto de vista língua, cultura, economia, política etc.
6. A representação da língua e cultura francesas no Brasil e da língua e cultura brasileiras na França.
BIBLIOGRAFIA MÍNIMA:
CENDRARS, Blaise. Le Brésil: des hommes sont venus. Paris: Gallimard, 2010.
CLAVAL, Paul. ldées recues: Le Brásil. Paris: Le Cavalier Bleu, 2008.
LAPOUGE, Gilles. Dictionnaire Amoureux Du Brésil. France: Ed. Plon, 2011 .
Publicação da Câmara de Comércio França-Brasil. França-Brasil. (CCFB), Ed. Conteúdo, 2010.
Revue Mensuelle. L'Histoire Du Brésil- numéro spécial. Paris : I'Histoire, juillet-aoOt 2011.
Artigos extraídos de revistas e jornais franceses da atualidade e sites da Internet.

Validade: 2° Semestre
Professor: José Carlos Moreira
Coordenador da Área: Walter Lima Torres Neto
Chefe do Depto.: Liana Leão

Ano: 2014
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Departamento de Letras Estrangeiras Modernas
Disciplina :A lnterculturalidade franco-brasileira
Prof. José carlosMoreira

HE 140

lnterculturalidade franco-brasileira
Carga horária teórica semestral: 02

Carga horária prática semestral: 00

Carga horária total: 30

Créditos: 02

Pré-requisito: não tem
Ementa:
1. Aspectos históricos e culturais da França e do Brasil (panorama geral).
2. O estudo da relação entre a cultura francesa e a cultura brasileira.
3. Enriquecimento do universo do estudante como futuro professor da língua francesa: influência da
cultura francesa no Brasil do séc. XVIII e nos dias de hoje (história, língua, literatura, culinária,
música, moda, cinema, empréstimos de palavras e expressões, estereótipos, etc).
4. Influência do pensamento filosófico francês na formação da intelectuatidade brasileira.
5. Influência da cultura francesa no Brasil e da cultura brasileira na França: choque ou encontro de
culturas?
a) Informações sobre aspectos particulares de cada cultura e as relações estabelecidas entre elas.
b) A relação franco-brasileira do ponto de vista língua, cultura, economia, política etc.
6. A representação da língua e cultura francesas no Brasil e da língua e cultura brasileiras na França.
BIBLIOGRAFIA MÍNIMA
CENDRARS, Blaise. Le Brésil : des hommes sont venus. Paris : Gallimard, 201 O.
CLAVAL, Paul. Jdées recues: Le Brásil. Paris: Le Cavalier Bleu, 2008.
LAPOUGE, Gilles. Dictionnaire Amoureux Ou Brésil. France: Ed. Plon, 2011.
Publicação da Câmara de Comércio França-Brasil. França-Brasil. (CCFB), Ed. Conteúdo, 2010.
Revue Mensuelle. L'Histoire Ou Brésil- numéro spécial. Paris : I'Histoire, juillet-aoüt 2011 .
Artigos extraídos de revistas e jornais franceses da atualidade e sites da Internet.

Validade: 2 Semestre

Ano: 2013

Professor: José Carlos Moreira

Assinatura: .
(

Coordenador da Área: Lucia Cherem
Chefe do Depto.: Luiz Maximiliano Santin Gardenal

