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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

6º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

6TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Cinema e Multiculturalidade 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Cinema and Multiculturality 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
(Por designar) (30+10h de sessões de contacto) 

2. INSTRUCTOR IN CHARGE AND INDIVIDUAL TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

(To designate) 40h (30+10) 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
      

3. OTHER INSTRUCTORS AND THEIR TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

      

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A 

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
A uc, destionada a alunos do último semestre da Licenciatura, propõe uma reflexão 
sobre o mundo contemporâneo nas suas vertentes e perfis  multicultural, inter-cultural, 
multiculturalista, formatadas por novas tensões económicas, religiosas, étnicas, 
regionais, raciais e culturais. Os principais centros urbanos são, ora novos territórios 
cosmopolitas, ora novos campos de batalha que exprimem aquelas tensões. O Cinema 
sempre foi atraído pelo contacto entre culturas, civilizações, pessoas e populações 
diferentes. Como exprime ele, hoje, essa atracção? A uc propõe, simultaneamente, uma 
reflexão temática, estética e ética sobre as cinematografias contemporâneas na sua 
relação com o “outro” e o “diferente”. 

4. LEARNING OBJECTIVES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE DEVELOPED 

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

Multiculturality has always interested Cinema, often under an imperial / colonial 

POV. The course  (semester 5) offers an approach of the multicultural world where we 

now live throught a set of contemporary films and directors. Students are supposed to 

understand the relevance of multiculturality  whitin the main trends of contemporary 

films. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
1. Introdução à ideia de “Cultura” e de “Civilização”. Introdução à ideia de 
“Multiculturalidade”, “Multiculturalismo”, “inter-culturalidade”. Culturas dominantes 
e dominadas. 
2. A recuperação do passado por uma ideologia nascente: Leni Riefensthahl (Olympia, 
Triumph des Willens). Simbiose com o passado: excerto de Rossellini (Viaggio in 
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Italia). 
3. Antropologia e cinema: Jean Rouch (Moi, un noir), Jean Renoir (Le fleuve), Pasolini 
(Édipo-Rei). 
4. A percepção do “outro” e do “diferente” pelo cinema: de Fassbinder ao cinema 
“beur” (O segredo de um couscous). 
5. Exemplos do cinema “indie” americano e da New Hollywood. 
6. Exemplos de multiculturalidade / multiculturalismo no audiovisual contemporâneo. 
Género, raça, cultura, ideologia. 
7. Estudo de caso: género, raça e militares no cinema e audiovisual dos EUA 
contemporâneos. 
8. O caso português. Documenário e ficção. Estudo de casos (Lisboetas, de Sérgio 
Tréfaut, Encontros de Pierre-Marie Goulet). 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1. The meaning of Culture in contemporary World. 

2. Multiculturality, multiculturalism, interculturaliy: differences. 

3. Hegemony and power relations between Cultures. 

4. Identity and the recoverage of the past. 

5. Cinema and Anthropology: visual anthropology and auto-ethnography. 

6. The perception of the Other and the Diferent: Genre, race, minorities, social status. 

7. Portuguese and European films and Multiculturality. 

8. Documentary, Fiction, Hybrids. 

9. Case studies. 

10. Final discussion. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
A selecção e escolha  dos exemplos a analisar pode depender da preferência dos 
alunos, mantendo-se o corpus de questões éticas e estéticas que a uc coloca. O telão de 
fundo para a reflexão proposta é a compreensão do modo como o cinema foi lidando, 
ao longo da sua história, com questões como o género, a raça e a religião, muitas vezes 
alimentando estereotipos e provocando uma leitura distorcida dos protagonistas destas 
questões. 

6. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE SYLLABUS AND THE LEARNING OBJECTIVES 

(1000 CHARACTERS MAX) 

The course offers an applied survey of its contents through case studies, proposing 

ethic/aesthetic concerns on the theme of contemporary multiculturality, its diferent 

practices and goals. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
Exposição teórico-prática acompanhada de análise de casos, quer “históricos”, quer 
contemporâneos. Os alunos em regime de avaliação contínua elaboram um trabalho 
final escrito de dez páginas sobre um tema pré-acordado com o docente,  utilizando 
obrigatoriamente a bibliografia da unidade curricular. Os alunos em avaliação final 
fazem um exame escrito sobre o conjunto da matéria abordada no período a ele 
destinado no calendário escolar. 

7. TEACHING METHODS (INCLUDING ASSESSMENT) (1000 CHARACTERS MAX) 

The course is inspired by the pedagogical method of Problems Based Learning. Film 

extracts allow a comprehensive understanding and discussion of diferent POVs on 

contemporary Multiculturality. Students write a personal monography (6.000 words) 
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related with one or more of the syllabus. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
Sendo o objectivo fundamental da uc a proposta de uma reflexão, apoiada em textos de 
referência, sobre a percepção do “outro” e do “diferente” pelo cinema (na sua 
dimensão histórica e na sua dimensão contemporânea), a metodologia apoia-se na 
pºroposta, pela docência, de um conjunto de temas para discussão, ilustrado por 
análises de casos (visionamentos comentados e discutidos em aula). 

8. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODS AND THE LEARNING 

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

Commented viewings and discussion has proved to be an adequate basis to the 

reflexion on the contents of the syllabus. 

9. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL (MÁX. 1000 CARACTERES) / MAIN BIBLIOGRAPHY (1000 

CHARACTERS MAX) 

Mendes, J.M., Cultura e Multiculturalidade, ed. Biblioteca ESTC, 2010. 
Mendes, J. M. (coord.) et. al., Novas & Velhas tendências no Cinema Português 
Contemporâneo, Lisboa, Gradiva, 2013. 
Augé, Marc, A guerra dos Sonhos: Exercícios de etnoficção, Lisboa, Celta, 1998. 
Jones, Caroline, e Clark, John, “Le nationalisme et l’internacionalisme dans l’art 
moderne”, in Histoire de l'humanité, vol.VII, Paris, UNESCO, 2009. 
Lipovetsky, Gilles, La Culture-monde. Réponse à une société désorientée, Paris, Odile 
Jacob, 2008 (em co-autoria com Jean Serroy). 
Madelin, Henri, “Culture, cultures nationales, interculturation, acculturation et 
inculturation”, in Histoire de l'humanité, vol.VII — Le XXe siècle de 1914 à nos jours, 
Paris, UNESCO, Collection Histoire Plurielle, 2009, pp. 971-1042. 
Mendes, J.M., et al., The Alliance of Civilizations — Towards a Multicultural World, 
Special Edition of JANUS 2009, Foreign Affairs Yearbook, for the International 
Forum of AoC at Istanbul, April 2009. 

10. OBSERVAÇÕES 
A monitorização da aprendizagem pode aconselhar que o trabalho individual destinado 
a avaliação contínua seja acompanhado de um teste escrito complementar. 

10. GENERAL REMARKS 

The couse offers a reflexive approach to ethical and aesthetics problems within 

contemporary film making. 

 


