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OBJETIVO:

I. D1scut1r a noção de cultura. Problematizar a noção de interculturalidade. Selecionar exemplos de
fatos, ações, obras, movimentos, situações, no plano do real e do ficcional que tenham como fio
condutor a interculturalidade franco-brasileira. Analisar textos teatrais brasileiros declaradamente
I
: interculturais. (Literatura, Dramaturgia, Pintura. Gravura. Escultura. Teatro. Música, Romance,.
Televisão, Arquitetura, Economia, Moda. Comportamento. Imprensa, Política. Culinária, lndustria,
Reli iã()~~) _________________ _
, - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------

EMENTA:
1. O estudo da relação entre a cultura francesa e a cultura brasileira;
2. Enriquecimento do universo do estudante como futuro professor da língua francesa:
a)influência da literatura francesa na produção literária brasileira;
b)influência do pensamento filosófico francês na formação da intelectualidade brasileira:
c)influência de autores brasileiros na produção literária francesa;
d) informa ões sobre aspectos particulares de cada cultura e as rela ões estabelecidas entre elas.

PROGRAMA:
Definições de cultura e interculturalidade. A interculturalidade no propno Brasil devido ás
diversidades culturais entre regiões e etnias. O caso do personagem do Brasileiro no Teatro 1
, francês. Culura erudita e cultura popular. O caso do teatro do negro entre tradição e modernidade.
·O caso do grupo de teatro ta na rua. O caso da reconstrução do teatro São Pedro em POÁ e a •
ersonalidade de Eva Sopher entre a Alemanha e o Brasil.

I

Aula;;~~:~~~:~~~~~~:~c~stextos:: bibl1~-gra~1a et~mas correlatos ao conte~d~-d-:~rograma,

sempre enfatizando os aspectos da interculturaliade. Consagraremos encontros específicos á
1leitura, análise e discussão em sala de aula, de casos intercult:.:::u.:_:ra::.:.i.::cs._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
!

------------·- - ·-··-c---:.-:-----,

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇAO: Uma Apresentação coletiva de Painel IDossier (1 O) Apresenta ão de trabalho escrito ( 1O)

'BIBLIOGRAFIA MINIMA:
BOSI, Alfredo. A dialética da colonização, SP. Cia das Letra. 1992.
CANCLINI, Nestor Garcia: Culturas híbridas, SP, EDUSP, 1998,
COELHO, Teixeira. Dicionário Crítico de política cultural. SP, FAPESPIEdit. Iluminuras, 2004.
COELHO, Teixeira. Usos da cultura. Rio de Janeiro Editora Paz e Terra, 1986.
COELHO, Teixeira: O que é ação cultural?, SP, Ed. Brasiliense, 1989.
EAGLETON, Ferry: A idéia de cultura, SP, UNESP, 2005.
HALL, Stuart: A identidade cultural na pós-modernidade, RJ, OPA Editora, 2005.
PAVIS, Patrice. O teatro no cruzamento de culturas, SP, Ed. Perspectiva, 2008.
WARNIER, Jean-Pierre: A mundialização da cultura, Bauru. EDUSC. 2000.
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ARTIGOS:
Jacques Elias de CARVALHO . "Controvérsias e dissonâncias de Maurício Segall : apontamentos I
sobre a cultura no Brasil ". Ar1Cu/tura . Uberlândía . vol . 4 , n°5, 2002. pp . 72-72-75
Alberto TIBAJI "A construção de uma estética do popular enquanto atuação política no campo
artístico teatral ". ArtCultura . Uberlândia . vol. 3, n°3 , 2001 . pp . 114-119 .
Maria Elisa CEVASCO. "Hibridism o Cultu ral e globalização". ArtCu!tura . Uberlândia . v. 8, n°12 ,
2006,
.131-138 .

Validade: 2° Semestre
Professor: Walter Lima Torres Neto
Coordenadora da Área Nathalie Dessartre
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