ESTRUTURA E CONTEÚDO DA DISCIPLINA
CÓDIGO: LET18879
NOME DA DISCIPLINA: ITALIANO 8: ESTUDOS GRAMATICAIS AVANÇADOS I
CARGA HORÁRIA: 60 horas
EMENTA:

Estudo e análise contrastiva de estruturas em que ocorre a maior interferência do português
na aprendizagem do italiano. Ênfase na correção de desvios persistentes na produção em
língua italiana nos níveis ortográfico, oral (pronúncia), morfossintático e léxico).

OBJETIVOS:

•

Mostrar aos alunos as contribuições dos estudos e das análises contrastivas entre as
línguas portuguesa e italiana;

•

Entender o conceito de interlíngua;

•

Relacionar os aspectos da opacidade e da transferência lexical;

•

Identificar as falsas analogias e as afinidades ambíguas.

CONTEÚDOS:

1-Definições
• O conceito de “distância percebida” de Kellerman
• Interlíngua: o que é?
• Conceitos de output, input e intake no ensino-aprendizagem de língua estrangeira

• Transfer linguístico: influência da língua materna
2- Interlíngua
.

2.1 Interlíngua: ortografia
2.2 Interlíngua: fonologia
2.3 Interlíngua: léxico
3- Lusofonia x italofonia

1

3.1 Transparências e opacidades
3.2 Falsos cognatos

METODOLOGIA:
Aulas expositivas e dialogadas. Oficinas de leitura e produção textual em língua italiana e
estudos comparativos sobre o conteúdo produzido a fim de detectar os índices de interlíngua
e derivados.
AVALIAÇÃO:
Serão atribuídas notas de zero a dez para os seminários e para as provas. Serão avaliadas
as competências linguísticas dos discentes.
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