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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: LINGUAGEM E IDENTIDADE 

PLANO DE CURSO 
Centro:        Educação, Letras e Artes 
Curso:  Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Identidade 
Disciplina: Leitura e Escrita em Sociedades Indígenas 
Código:    LEM300 Carga Horária:          30 h Créditos:  2 
Semestre Letivo/Ano: 1º / 2020  Horário: Às segundas-feiras, das 08h às 11h30min 
Professora: Marcos de Almeida Matos Titulação: Doutor 
1. Ementa  
 
Pluralidade cultural, linguística e étnica nas Amazônias. A especificidade da educação escolar e 
do professor indígena. Leitura e escrita em sociedades de tradição oral: a autonomia escolar e o 
protagonismo dos indígenas na construção de seus currículos. Interculturalidade, 
transculturalidade, diferença e educação escolar indígena. 
 
2. Objetivo Geral 

 
O objetivo geral da disciplina é introduzir os alunos no tratamento conceitual dado pela 
antropologia e pela etnologia indígena aos temas da oralidade, escrita e leitura, ao papel da escola 
nas terras indígenas, à interculturalidade e à interlocução entre as formas indígenas de conhecer e 
as formas científicas de conhecimento, tradicionalmente associadas à escrita e à escola. 
 
3. Objetivos Específicos  

 
- introduzir às abordagens antropológicas sobre a distinção oralidade e escrita; 
- examinar criticamente a diferença entre sociedades “pré-letradas” ou “orais” e sociedades de 

escrita; 
- compreender como algumas sociedades amazônicas pensam a “escrita dos brancos”; 
- discutir sobre as razões, os limites e as potencialidades das escolas indígenas implementadas nas 

aldeias; 
- refletir sobre a oposição comumente proposta entre “conhecimentos tradicionais” e 

“conhecimentos científicos”, desde o ponto de vista dos conhecimentos que se pretendem 
ensinar nas escolas indígenas. 

-  
4. Conteúdo Programático  

Unidades C/H  

1- Introdução:   2,5hrs (3 hrs-aula) 
/ 1 encontro 

 

2- Entre a “oralidade” e a “escrita” 
10hrs (12 hrs-

aula) / 4 encontros 
 

3- Entre a “escola” e a “aldeia” 10hrs (12 hrs-
aula) / 4 encontros 

 

4- Entre os “saberes tradicionais” e as “ciências” 7,5hrs (9 hrs-aula)  
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/ 3 encontros 

Total 
30hrs (36 hrs-

aula) / 12 
encontros 

 

5. Procedimentos Metodológicos:   

 
Aulas expositivas, leitura e discussão dos textos em sala. Exibição de filme. 
 

 

6. Recursos Didáticos:   

 
Quadro branco, textos (livros e fotocópias), data-show, computador. 
 

 

7. Avaliação:  

 
A avaliação será composta por resenhas dos textos lidos em sala, e pela participação nas discussões 
durante as aulas. Além disso, será solicitado aos alunos um trabalho escrito que relacione os temas 
debatidos em sala com as pesquisas e dissertações ou teses dos discentes. 
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