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Ementa: O objetivo deste texto é ampliar o debate sobre ‘letramento em línguas 

indígenas’ e sua função sociocultural na vitalidade e manutenção do patrimônio cultural 

e natural dos povos indígenas. E significa, em primeira instância, entender a diferença 

entre os processos de letramento em língua portuguesa e nas línguas indígenas (com 

abertura para outros contextos). 

Programa: 
Políticas linguísticas e os direitos linguísticos dos povos indígenas brasileiros; 
Letramento em línguas indígenas e em diversos contextos minorizados; 
Leitura e produção de escrita em línguas indígenas;  
Ensino de línguas indígenas e de outras línguas minorizadas; 
Documentação de línguas indígenas. 
Relações entre língua e outras linguagens, principalmente, as imagens. 
 
 Cronograma de Estudo: 
 
MARÇO/2016 TEMAS de ESTUDO e ATIVIDADES CARGAHORÁ

RIA 
28  Reunião programática: discussão sobre o programa 

de curso e planejamento/cronograma das aulas 
4H/A 

ABRIL/2016 TEMAS de ESTUDO  
04 Políticas linguísticas e os direitos linguísticos dos 

povos indígenas brasileiros e de povos minorizados 
4H/A 

11 Estudo em grupo: conhecendo as línguas indígenas 
brasileiras 
 

4H/A 

MAIO/2016 TEMAS de ESTUDO CARGAHORÁRIA 
02 Letramento em línguas indígenas e em contextos 

minorizados 
 
 

4H/A 

09  
Seminário: Usos e funções de escrita em línguas 
indígenas e em  contextos minorizados. 

4H/A 

16 Leitura e produção de escrita em línguas indígenas. 4H/A 
23 Leitura de relatórios da Ação ‘Saberes Indígenas na 4H/A 



Escola’. 
30 Ensino de línguas indígenas 04h/A 
JUNHO/2016                                           TEMAS de ESTUDO CARGAHORÁRIA 
06  Relações entre língua e outras linguagens, 

principalmente, as imagens 
04h/A 

13 Planejamento da pesquisa em Buridina/GO 04h/A 
20 Documentação de saberes indígenas na comunidade de 

Buridina/Aruanã-GO 
08h/A 

25 Seminário de apresentação do trabalho de campo feito em 
Buridina 

04h/A 

AGOSTO/2016 TEMAS de ESTUDO  
01 Entrega e apresentação do trabalho final 08h/A 
TOTAL  60H/A 
 
 
Objetivo: 

A ênfase deste estudo é: (1) contribuir com a vitalidade das línguas indígenas e das 

linguagens culturais; (2) vitalizar os espaços culturais de produção de escrita; (3) 

documentar saberes; (4) letramento para incentivar a transmissão dos saberes 

tradicionais de uma geração a outra; (6) implementar políticas de modernização 

linguística para fortalecer a tradição, como, por exemplo, políticas de criação de 

palavras novas para nomear realidades novas; (07) prestigiar as epistemologias 

indígenas e de povos minorizados; (08) divulgar conhecimentos comunitários; (09) 

pesquisar conhecimentos; e etc. 

 

Metodologia: 

O curso será desenvolvido por meio de: (1) aulas expositivas/debates e estudos em 

grupo de acordo com o interesse dos alunos. Para fundamentar as discussões serão 

indicados textos referentes ao tema de cada aula; (2) estudos de campo a escolha do 

aluno, com o objetivo de observar os contextos e condições de usos das línguas 

indígenas nas práticas culturais e nos eventos de atualização cultural; (3) estudo em 

grupo, no Núcleo Takinahakỹ, com a finalidade de conhecer e analisar materiais 

didáticos de produção de escrita em línguas indígenas. Para isso, os alunos serão 

orientados quanto às categorias de análise a serem consideradas no estudo, e pelas 

leituras indicadas no programa do curso. Leitura e discussão de textos teóricos e 

realização de seminários. 

 

Avaliação: O curso é presencial, portanto, a presença em todas as esferas de construção 

de conhecimento relacionadas à disciplina (vide cronograma) é obrigatória.  A avaliação 



da aprendizagem terá caráter processual e incluirá a elaboração de um trabalho 

individual ao final do curso. O prazo final de entrega do trabalho será em 01 de agosto 

de 2016. 
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