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1. EMENTA  
 
Linguagem e cultura: reflexões conceituais e imbricações. Culturas, patrimônios, identidades e sociedades 
amazônicas: fluxos transnacionais e transculturais. Diversidade linguística, étnica e cultural na Amazônia. A 
relevância social dos estudos da linguísticos e culturais na Amazônia, numa perspectiva decolonial. 
  
2. OBJETIVO GERAL 
 
O objetivo desta disciplina é oferecer uma visão geral sobre questões de cultura e linguagem na Amazônia e 
a relação desses conceitos quanto a pontos como identidade, pluralidade cultural, interculturalidade, entre 
outros, possibilitando o entendimento e a sensibilização para os problemas gerados pela não aceitação da 
heterogeneidade linguístico-cultural vivenciada no mundo contemporâneo, especialmente na Amazônia.  
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Destacar a relação intrínseca existente entre cultura e linguagem. 
• Trabalhar conceitos fundamentais relacionados à cultura na Amazônia. 
• Discutir os aspectos relativos à cultura em diferentes escritos e trabalhos sobre a região amazônica. 
• Deliberar sobre os estudos culturais e as questões de linguagem, cultura e ensino. 
• Debater sobre mecanismos que auxiliem na superação das relações opressoras e preconceituosas, 

principalmente aquelas advindas das questões de língua(gem) na Amazônia. 
 
4. CONTEÚDOS   
 
Linguagem e cultura  
 Reflexões conceituais sobre questões como identidade, pluralidade cultural e interculturalidade  
 A relação entre cultura e linguagem 
 Estudos culturais e as questões de linguagem 
 Diversidade linguística, étnica e cultural na Amazônia  
 A relevância social dos estudos da linguísticos e culturais na Amazônia 
 Perspectivas decoloniais sobre questões de linguagem e cultura 
 
Linguagem, cultura e ensino 
 Políticas linguísticas e educacionais na Amazônia 
 Linguagem, cultura e ensino em contextos de línguas minorizadas 
 
5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
Exposição dialogada; leitura e discussão de textos; estudo dirigido de textos; produção textual; orientação de 
trabalhos; revisão crítica e reescrita textual; exercícios práticos.  
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CRONOGRAMA 

DIA CONTEÚDOS/ATIVIDADES PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

07/07 Apresentação geral do Programa e da 
disciplina 

4h/a síncrona 
 

14/07 Linguagem e cultura: reflexões 
conceituais sobre questões como 
identidade, pluralidade cultural e 
interculturalidade  

4h/a síncrona 
 

21/07 Linguagem e cultura: reflexões 
conceituais sobre questões como 
identidade, pluralidade cultural e 
interculturalidade  

4h/a síncrona 
Convidado: Geraldo Castro Cotinguiba 

28/07 Linguagem e cultura: a relação entre 
cultura e linguagem; estudos culturais e as 
questões de linguagem 

4h/a síncrona 
 

04/08 Linguagem e cultura: a relação entre 
cultura e linguagem; estudos culturais e as 
questões de linguagem 

4h/a síncrona 
 

11/08 Linguagem e cultura: diversidade 
linguística, étnica e cultural na Amazônia 

4h/a síncrona 
Apresentação de trabalhos em grupos 

18/08 Linguagem e cultura: diversidade 
linguística, étnica e cultural na Amazônia  

4h/a síncrona 
Apresentação de trabalhos em grupos  

25/08 Linguagem e cultura: diversidade 
linguística, étnica e cultural na Amazônia  

4h/a síncrona 
Apresentação de trabalhos em grupos 

01/09 Linguagem e cultura: a relevância social 
dos estudos da linguísticos e culturais na 
Amazônia 

4h/a síncrona 
Convidada – Denise Silva (UFGD/IPEDI) 

08/09 Linguagem e cultura: a relevância social 
dos estudos da linguísticos e culturais na 
Amazônia 

4h/a síncrona 
 

15/09 Linguagem, cultura e ensino: políticas 
linguísticas e educacionais na Amazônia 

4h/a síncrona 
 

22/09 Linguagem, cultura e ensino: linguagem, 
cultura e ensino em contextos de línguas 
minorizadas 

4h/a síncrona 
Convidada – Tássita de Assis Moreira (UEPG) 
 

29/09 Linguagem, cultura e ensino: linguagem, 
cultura e ensino em contextos de línguas 
minorizadas 

4h/a síncrona 
 

06/10 Linguagem, cultura e ensino: linguagem, 
cultura e ensino em contextos de línguas 
minorizadas 

4h/a síncrona 
Seminário final 
 

13/10 Linguagem, cultura e ensino: linguagem, 
cultura e ensino em contextos de línguas 
minorizadas 

4h/a síncrona 
Seminário final 
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6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO  
 
Regido pela Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997, que regulamenta o sistema de avaliação 
discente na Universidade Federal de Rondônia-UNIR, a avaliação deverá ser processual, cumulativa e 
contínua, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 
Frequência: De acordo com o Art. 124 do Regimento Geral da Universidade Federal de Rondônia-UNIR, a 
frequência mínima para aprovação é de 75%. 
Avaliação contínua: O processo de avaliação envolve a participação do mestrando em todas as aulas, exigindo 
leitura e apontamentos prévios dos textos selecionados para o trabalho em sala de aula. O mestrando será 
avaliado nos seguintes aspectos: apresentações orais e escritas nas aulas designadas; participação ativa nos 
seminários realizados pelos colegas; outras atividades solicitadas pelas docentes. 
Critérios: A avaliação obedecerá aos seguintes critérios nas modalidades escrita e oral: domínio do tema; 
atualização na matéria; trabalho com as fontes; clareza na apresentação de informações, conceitos e questões; 
concisão, capacidade de relacionar conceitos, textos e contextos; correção gramatical e fluência da linguagem. 
 
7. RECURSOS DIDÁTICOS 
 
Plataforma Google Meet e SIGAA; formulários e exercícios on-line; livros e artigos diversos; vídeos e 
gravações de áudio. 
 
8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
AMARAL, Nair Ferreira Gurgel; COTINGUIBA, Marília Lima Pimentel; SAMPAIO, Sonia Maria Gomes. 
Linguagens, identidades e pluralidade cultural. Curitiba, PR: CRV, 2015. 
 
BENCHIMOL, Samuel. Amazônia - Formação Social e Cultural. Cotia: Editora 247 S.A., 2013. 
 
CAVALCANTE, Maria Madalena de Aguiar; SILVA, Ricardo Gilson da Costa; SILVA, Josué da Costa 
(Orgs.). Amazônia: emoções, vivências e resistências. Porto Velho, RO: Coleção Pós-Graduação da UNIR - 
EDUFRO, 2021. Disponível em: <http://www.edufro.unir.br/pagina/exibir/5430>. 
 
COTINGUIBA, Marília Lima Pimentel; TONDINELI, Patrícia Goulart (Orgs.). Contextos de aprendizagem 
e de descrição de línguas autóctones e alóctones. Porto Velho, RO: Coleção Pós-Graduação da UNIR - 
EDUFRO, 2021. Disponível em: <http://www.edufro.unir.br/pagina/exibir/5430>. 
 
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 
 
GOMES, João Carlos; ROCHA, Júlio César Barreto (Orgs.). Olhares da diversidade sob os signos dos 
arquipélagos culturais da Amazônia. Porto Velho, RO: Coleção Pós-Graduação da UNIR - EDUFRO, 
2021. Disponível em: <http://www.edufro.unir.br/pagina/exibir/5430>. 
 
KEESING, Roger M.; STATHERN, Andrew J. Antropologia cultural: uma perspectiva contemporânea. Rio 
de Janeiro: Vozes, 2014. 
 
KUPER, Adam. Cultura, a visão dos antropólogos. Bauru, SP: EDUSC, 2002. 
 
MORET, Artur de Souza (Org.). Breve diagnóstico do estado de Rondônia: temas para discussão. Porto 
Velho, RO: Coleção Pós-Graduação da UNIR - EDUFRO, 2021. Disponível em: 
<http://www.edufro.unir.br/pagina/exibir/5430>. 
 
SILVA, T. T. (Org.); HALL, S.; WOODWARD, K. Identidade e diferença. A perspectiva dos estudos 
Culturais. Petrópolis: Vozes, 2000. 
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9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ALBERT, Bruce; RAMOS, Alcida Rita (Orgs.). Pacificando o branco: cosmologias do contato no norte-
amazônico. São Paulo: Editora da Unesp; Imprensa Oficial do Estado, 2002. 
 
AMARAL, Gustavo Gurgel do. Cultura indígena, ciência e arte: exercício de hibridismo cultural. Porto 
Velho: Temática Editora, 2017. 
 
CUNHA, Manuela Carneiro da; CESARINO, Pedro de Niemeyer (Orgs.). Políticas culturais e povos 
indígenas. São Paulo: Editora Unesp, 2016. 
 
FELZKE, Lediane Fani. Os Ikólóéji Gavião: a terra e os outros. São Leopoldo: Oikos, 2018. 
 
FERNANDES, Cleudemar Alves et al. (Orgs.). Sujeito, identidade e memória. 2. ed. Uberlândia: EDUFU, 
2013. 
 
FLUSSER, Vilém. Língua e realidade. 3. ed. São Paulo: Annablume, 2007. 
 
LAGARES, Xoán Carlos. Qual política linguística?: desafios glotopolíticos contemporâneos. São Paulo: 
Parábola, 2018. 
 
MACHADO, Irene (Org.). Semiótica da cultura e semiosfera. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2007. 
 
NEGRE, Carla Amorós. Las lenguas em la sociedade. Madri: Editorial Sintesis, 2014. 
 
OLIVEIRA, Edna dos Santos; VASCONCELOS, Eduardo Alves; SANCHES, Romário Duarte (Orgs.). 
Estudos linguísticos na Amazônia. Campinas: Pontes Editores, 2019. 
 
RICŒUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François et al. Campinas: 
Editora da Unicamp. 2007. 
 
Periódicos 
Revista Brasileira de Linguística Antropológica. Disponível em: 
<https://periodicos.unb.br/index.php/ling/index> 
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