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Conteúdo Programático (unidades e subunidades)
Objetivos
Geral: A proposta desta disciplina semipresencial é explorar as culturas de diferentes
áreas de fala românica através da sua cinematografia visando à expansão do conhecimento sobre elas.
Específicos:
Objetivo cultural :
Abordar as culturas românicas através da produção cinematográfica enquanto um meio de aprendizagem transversal
para conteúdos históricos, socioculturais, artísticos, linguísticos.
Objetivo intercultural :
Adotar um enfoque comparativo e intercultural para desenvolver as capacidades de relacionar a cultura de origem e
as outras culturas e assim ultrapassar as relações estereotipadas (Conselho da Europa, 2001: 151) 1.
Objetivos comunicativos :
- Promover estratégias de interação e colaboração online com alunos de outras línguas e culturas românicas por meio
de uma produção em português compreensível aos demais, praticando, assim, uma comunicação plurilíngue através
da qual cada um compreende as línguas dos outros e se exprime na(s) língua(s) românica(s) que conhece
(intercompreensão).
- Expandir as competências comunicativas de alunos brasileiros em francês (todas as habilidades) e em outras línguas
românicas (especialmente as habilidades receptoras em espanhol e italiano).
Objetivo linguístico :
Desenvolver uma competência plurilíngüe baseada na capacidade de comparar as línguas já conhecidas (português e
francês) entre si e com outras línguas românicas.
Roteiro
A disciplina seguirá um roteiro em 5 fases, em aulas presenciais e através de atividades realizadas online
(plataforma) :
Fase 0: apresentação (local, no grupo institucional -GI-), lançamento, exibição dos filmes e discussões locais.
Fase 1: quebrar o gelo (encontro online com outros GIs) e levantamento de temas; escolha de temas a ser aprofundado
por todos os GIs.
Fase 2: trocas de ideais em torno dos temas escolhidos para definir a produção final (roteiro, atividade didática,
encenar uma sequência/um diálogo dos filmes, rubrica de uma enciclopédia online, etc.) ; formação dos grupos mistos
de trabalho (GTs).
Fase 3: estabelecimento da metodologia do trabalho colaborativo e produção em grupos de trabalho (GTs).
Fase 4: publicação e avaliação da produção dos GTs.
Fase 5: reflexão e encerramento.
Conteúdos
 Mostra de uma seleção de filmes de curta, média ou longa metragem, a partir dos quais é possível abordar relações
interculturais de conflito, em contextos plurilíngues ou em que se registram variações e conflitos de natureza
linguística, ideológica e política.
 Cultura cinematográfica: montagem, enquadramento, ponto de vista, trama, personagens, tempos e espaços.
 Atividades de compreensão escrita e oral nas diferentes línguas românicas a partir de uma escolha de textos
relacionados à seleção de filmes e de variados gêneros textuais: sinopses, fichas técnicas, críticas especializadas,
entrevistas com diretores e atores, comentários de espectadores, biografias de autores e diretores, etc.
 Atividades de produção em francês e português: apresentação oral, interações e publicações online.
 Exploração da “romanofonia”: extensão, convergências e divergências linguísticas e culturais, marcadores de
identificação.
Avaliação:
Avaliação processual pelos alunos : 30% (autoavaliação, avaliação entre pares, intraGTs e interGTs)
Avaliação pelos tutores dos GTs : 30%
Avaliação pelo professor (do GI): 40%
Critérios:
- capacidade de obter resultado: relevância da produção fora do contexto escolar (avaliação accional)
- desenvolvimento atitudinal, comunicativo e metacognitivo (estratégias de planejamento, autoregulação, autogestão).
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Bibliografia básica (listar no mínimo 4 e no máximo 6 livros,informando se o livro é
encontrado nas bibliotecas da UFMG)
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