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 Extensão - Práticas Interculturais de Letramento na/para a Diversidade  
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CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64 h 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 h Nº DE CRÉDITOS: 4 

SEMESTRE/ANO: 1/2022 DIA: segunda-feira HORÁRIO:  

8h30-12h30 horário de Brasília 

VAGAS PARA ESTUDANTES DO PPGLL: 20 

VAGAS PARA ESTUDANTES DE OUTROS PPG: 10 

VAGAS PARA ESTUDANTES ESPECIAIS: 5  

MODALIDADE DA OFERTA: Remoto PLATAFORMA: Google 

FERRAMENTAS: meet, youtube, jamboard CONTATO/INTERAÇÃO: por e-mail 

EMENTA:  
Concepções e abordagens aplicadas de interculturalidade na análise e compreensão de fenômenos 
linguísticos. 

OBJETIVOS 
Geral:  
Com este curso esperamos que os/as estudantes se apropriem das teorias sobre interculturalidade e que 
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sejam capazes de aplicá-las à análise e compreensão de fenômenos linguísticos. 
 
Específicos: 
Apropriar de concepções e abordagens aplicadas de interculturalidade; 
Aplicar as concepções e abordagens de interculturalidade a fenômenos das diferentes línguas; 
Analisar concepções e abordagens de interculturalidade a fenômenos das diferentes línguas. 

PROGRAMA:  
UNIDADE 1: Teorias e concepções sobre interculturalidade, abordagens e aplicação a fenômenos 
linguísticos no contexto brasileiro, especialmente no Brasil Central. 
  
UNIDADE 2: Teorias e concepções sobre interculturalidade, abordagens e aplicação a fenômenos 
linguísticos no contexto moçambicano relacionada a políticas linguísticas e educacionais em Moçambique. 
 
UNIDADE 3: Teorias e concepções sobre interculturalidade, abordagens e aplicação a fenômenos 
linguísticos no contexto moçambicana relacionada às realidades sociolinguísticas de Moçambique. 

METODOLOGIA: 
O curso será desenvolvido por meio de discussões coordenadas de textos, debates, e em seminários 
sobre a teoria, ancorados em leituras da bibliografia indicada, em articulação com os conhecimentos e as 
experiências dos/as participantes, de modo fundamentado. A sistematização do curso será por meio de 
produção acadêmica individual. 

AVALIAÇÃO:  
A avaliação será feita em duas etapas: A primeira nota (N 1) e a segunda nota (N 2). A N 1 será o 
resultado da avaliação dos seminários, quantificado de 0,0 a 10,0; e a N 2 será o resultado da avaliação 
do trabalho final (desde o planejamento até o relatório final), quantificado de 0,0 a 10,0. O resultado da 
soma da N 1 e da N 2, com o máximo de 20,0, será dividido por 2 para a obtenção da média final (MF).   
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CRONOGRAMA 
*A bibliografia básica é aplicada a todas as aulas 

Período  Conteúdo Leituras indicadas/sugeridas 

MARÇO 

 
 
 
 
 

14 

AULA INTRODUTÓRIA 
 
Planejamento 
 
 
Introdução às teorias da 
interculturalidade  

 
Programa de curso 
Diretrizes do curso 
 
TUBINO, Fidel. Del interculturalismo funcional al 
interculturalismo crítico.  
 
PIMENTEL DA SILVA, Maria do Socorro. Políticas 
de retomada de línguas indígenas em diferentes 
contextos epistêmicos.  

  
 
 

21  
 
 
 
 
 
 

28 

 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE 1: Teorias e concepções 
sobre interculturalidade, abordagens 
e aplicação a fenômenos linguísticos 
na perspectiva brasileira, 
especialmente no Brasil Central. 

LUCIANO, Gersem José dos Santos. Saberes 

indígenas e resistência linguística. 

 

MENDES, Edleise. Educação linguística 
intercultural. 
 
LIMA, Hildomar José de. SILVA, Marcos Marcelino 
da. REZENDE, Tânia Ferreira. O encarceramento 
da existência da pessoa surda na/pela linguagem. 
 
REZENDE, Tânia Ferreira. Narrativas do Cerrado: 
as vozes das matas para uma educação 
linguística antirracista. 
 
SILVA, Marcelo Medeiros da. Uma estranha na 
sala de aula: interculturalidade, letramento literário 
e ensino.  

ABRIL 

4  
 
 
 
11 

 
 
 
 
UNIDADE 1: Teorias e concepções 
sobre interculturalidade, abordagens 
e aplicação a fenômenos linguísticos 
na perspectiva brasileira, 
especialmente no Brasil Central. 

LARIWANA-KARAJÁ, Leandro. Concepção de 
bilinguismo e interculturalidade nas práticas de 
estágio do curso de Licenciatura Intercultural de 
Formação Superior de Professores Indígenas da 
UFG. 
 
REZENDE, Tânia Ferreira; TSORORAWE, 
Jacinto. Gênero correspondência: recados da 
natureza na comunicação com seres não 
escutados. 
 
SOUZA, Lynn Mario T. Menezes de. The Goan 
Patient (or the Impatient Goan): A Cultural 
Speculation.  



 
PIMENTEL DA SILVA, Maria do Socorro. A 
Pedagogia da retomada: decolonização de 
saberes. Articulando e Construindo Saberes. 

 
18 
 

25 

UNIDADE 2: Teorias e concepções 
sobre interculturalidade, abordagens 
e aplicação a fenômenos linguísticos 
na perspectiva moçambicana 
relacionada a políticas linguísticas e 
educacionais em Moçambique. 

BAPTISTA, José dos Santos. Paradigmas de 
Educação, Realidades e Adversidades: O caso de 
formação de professores de ensino de Português. 
 
BAPTISTA, José dos Santos; REZENDE, Tânia 
Ferreira. Alteridade e a formação de professores 
em novos paradigmas de ensino de línguas.  

MAIO 

 
 

2  

UNIDADE 2: Teorias e concepções 
sobre interculturalidade, abordagens 
e aplicação a fenômenos linguísticos 
na perspectiva moçambicana 
relacionada a políticas linguísticas e 
educacionais em Moçambique. 

 

9 
 
 

16 
 

30 

UNIDADE 3: Teorias e concepções 
sobre interculturalidade, abordagens 
e aplicação a fenômenos linguísticos 
na perspectiva moçambicana 
relacionada às realidades 
sociolinguísticas de Moçambique. 

 

JUNHO 
6, 13, 20, 27 

SEMINÁRIOS Seminários temáticos de aplicação das teorias, 
organizados e apresentados pelos/as estudantes 
da turma.  

 

 
Goiânia, fevereiro de 2022 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE 

 

DIRETRIZES PARA O BOM DESEMPENHO NA DISCIPLINA  

 O conteúdo da disciplina está distribuído em três unidades (1, 2 e 3), ministrados por duas 

professoras e um professor. A organização e coordenação da disciplina é intercultural e transnacional, uma 

das professoras e o professor são moçambicanos e uma das professoras é brasileira.  

 A disciplina será desenvolvida, em seu componente teórico, por meio de discussões e debates 

coordenados dos textos indicados nas bibliografias básica e complementar, a partir das exposições do/as 

docentes. Ressalta-se, portanto, que os debates em sala de aula devem ser teoricamente fundamentos 

nos textos indicados. Em seu componente prático, será desenvolvida através de seminário ou rodas de 

conversas coordenados pelos/as estudantes.  

 De modo a contemplar as práticas de oralidade e as práticas de escrita, bem como práticas 

oralizadas e escritas em sociointeração, além das práticas conversacionais de sala de aula, durante as 

aulas, a avaliação quantitativa terá por base os seminários ou rodas de conversas e o trabalho final da 

disciplina, constantes do plano de interesse na disciplina que os/as estudantes deverão elaborar e postar 

no sistema no prazo de um mês (até 12 de abril), conforme as instruções constantes destas diretrizes. 

 

1 ROTEIRO PARA O PLANO DE INTERESSE 

 

Introdução  

 A introdução deve conter a descrição de seu interesse na disciplina e da contribuição da 

disciplina, tendo em vista sua ementa, objetivos e bibliografias indicadas, para sua formação acadêmica; 

sua contrapartida à disciplina, como você poderá contribuir para o desenvolvimento da disciplina; seus 

objetivos com a disciplina; como pretende alcançar os objetivos da disciplina.  

 

1. Construção de conhecimento em duas etapas 

1.1 Seminário acadêmico ou roda de conversas 

Apresentar o planejamento do seminário ou roda de conversas: tema, objetivos, materialidade, 

procedimentos metodológicos e referencial teórico. 

1.2 Trabalho final  



 Apresentar o planejamento do trabalho final: tema, objetivos, materialidade, procedimentos 

metodológicos e referencial teórico e produto (ensaio, vídeo, documentário, podcast etc.) 

 

Considerações finais 

Referências 

Apêndice  

Anexos 

 

2 SEMINÁRIO ACADÊMICO 

  

 Entendemos por seminário acadêmico, no âmbito da disciplina Aspectos interculturais da 

linguagem, o gênero acadêmico do discurso oral, um evento comunicativo e uma situação comunicativa. O 

seminário acadêmico tem, ao mesmo tempo, os objetivos formativo e avaliativo, portanto, não se trata de 

aula expositiva, em que os/as estudantes substituem os/as professores/as, nem tem por objetivo 

apresentar resumo ou resenha de textos das bibliografias básica e complementar.  

 Considerando-se a ementa da disciplina <Concepções e abordagens aplicadas de 

interculturalidade na análise e compreensão de fenômenos linguísticos>, cabe aos/às estudantes o estudo 

aprofundado da bibliografia indicada para a adequada apropriação da teoria (dos conceitos, concepções e 

abordagens) sobre interculturalidade para ter condições de aplicar a teoria com propriedade no 

planejamento e execução do seminário acadêmico sob sua responsabilidade.  

 Para coordenar ou conduzir um seminário com responsabilidade acadêmica, é necessário seguir 

as etapas de realização do seminário: planejamento, execução e avaliação. No planejamento, é 

apresentada a proposta de seminário, com a escolha do tema/fenômeno linguístico (materialidade/objeto 

de discussão para aplicação da teoria), objetivos, relevância, procedimentos, referencial teórico (vide 

roteiro para o plano de interesse na disciplina); na execução, expõe-se, de maneira aprofundada, o 

tema/fenômeno linguístico selecionado, com base em um estudo analítico de obras referenciais sobre o 

tema/fenômeno linguístico selecionado, estabelecendo-se relações, levantando-se hipóteses, 

problematizando-se o tema e compartilhando ou socializando a problematização entre os/as participantes.  

 No seminário acadêmico, na pós-graduação, é fundamental a interpretação crítica, com 

levantamento de hipóteses, busca de suposições e aplicação de fatos a novas situações, além da 



problematização que suscita o debate no grupo para evitar a exposição monológica. Para isso, contribui o 

planejamento e distribuição prévia do handout.  

 

3 RODA DE CONVERSAS 

 A roda de conversas é a maneira de reconhecer e contemplar a oralidade como lócus epistêmico 

no espaço acadêmico, logo, não se pode confundir e transformar a roda de conversas em palestra, 

seminário ou mesa redonda, como é de costume. O reconhecimento da oralidade como lócus epistêmico é 

um ato político de enfrentamento ao grafocentrismo eurocolonial.  

 Dessa forma, entendemos que não existem línguas ágrafas e que, nas sociedades em que o 

sistema alfa-logo-numérico não é historicamente o sistema de escrita, outros sistemas de escrita, além dos 

reconhecidos pelo sistema-mundo colonizador, são importantes e também são lócus epistêmicos tanto 

quanto a oralidade e merecem ser reconhecidos e contemplados na educação escolar, básica e 

universitária.  

 Na roda de conversas, a conversa tem de, efetivamente rodar. Para isso, é muito importante 

escutar o/a outro/a, tanto o/a que está em mais evidência, coordenando a roda de conversas, quanto o/a 

outro/a que contribui fazendo a conversa rodar.  

 O planejamento sério e responsável é fundamental: apresenta-se a proposta da roda de 

conversas, com o tema/fenômeno linguístico (materialidade/objeto de discussão para aplicação da teoria) 

selecionado, objetivos, relevância e referencial teórico (vide roteiro para o plano de interesse na disciplina). 

Isso feito, elaboram-se problematizações com base em obras referenciais sobre o tema/fenômeno 

linguístico selecionado e põem-se na roda as problematizações, uma a uma, com paciência e escuta. 

Deixa a problematização rodar, pode ser que uma problematização gere outra, isso vai depender da 

escuta.  

 As discussões problematizadoras devem ser fundamentadas nas referências indicadas, não 

cabem comentários sem base teórica, porque a roda de conversa é acadêmica. Entenda-se que os/as 

sábios/as, mestres e mestras dos conhecimentos ancestrais, são considerados/as bibliotecas, teóricos/as e 

são fundamentos teóricos também.  

 

 

 

 



4 TRABALHO FINAL 

 O trabalho final deve ser, necessariamente, a aplicação da teoria sobre interculturalidade a um 

fenômeno linguístico qualquer, escolhido pelo/a estudante. O produto da discussão pode ser um ensaio, 

um vídeo, um documentário, um podcast etc. 

 

 

 

 

 

 

 


