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INTRODUÇÃO 
 
A Lei 11645-2008 e sua implantação massiva se inicia com a literatura infantil e infantojuvenil, 
após muitas discussões que se iniciaram no Brasil todo desde julho de 2013. Na referida lei, lê-se 
as seguintes recomendações: 

 “Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 
públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-
brasileira e indígena. 

§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 
aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população 
brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da 
África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura 
negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, 
resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, 
pertinentes à história do Brasil. 

§ 2o  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 
especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras”. 

Como se pode interpretar, o segundo parágrafo do Artigo 26-A institui o dever de se ministrar 
conteúdos que contemplem a contribuição dos indígenas na construção da literatura nacional. 
Ocorre que, na atualidade, há no contexto nacional uma literatura chamada de literatura indígena, 
isto é, não só há a contribuição de indígenas para a construção do acervo literário brasileiro, mas 
também há uma literatura feita por autores indígenas, a qual vem somar-se à literatura já 
existente no Brasil. 

Visando contemplar essa literatura nas aulas das escolas regulares do Brasil, alguns cursos 
universitários e outras atividades acadêmicas têm sido criados e desenvolvidos. 

Em linhas gerais, acredita-se que o encaminhamento das questões nacionais deve se dar em 
regime democrático, no qual o processo de discussão tenha por base os seguintes conceitos: 
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1. Possibilidade de participação de todos os segmentos da sociedade, operacionalizada pela 
negociação. 

2. O processo de negociação deve se dar com o compromisso de transparência entre as partes e 
observância de princípios éticos. 

3. A diversidade de opiniões não apenas deve ser respeitada, mas trazida ao debate para 
enriquecê-lo e legitimá-lo. 

4. O conflito é inerente à relação entre as partes sociais e deve ser entendido como indicador de 
diversidade, e não motivador de ruptura. 

Nessa direção, apresento o projeto de Prática Como Componente Curricular (PCC), 
intitulado “Literatura Indígena: do resgate de identidades a uma produção literária diferenciada”,  
visando a divulgação e a valorização da diversidade sociocultural dos povos indígenas 
brasileiros, especialmente de sua literatura. 

(....) 
 
 
JUSTIFICATIVA 
A representação da temática indígena está presente na literatura feita no Brasil desde a Carta de 
Caminha (Candido, 1975). A natureza dessa representação varia/variou de acordo com a maneira 
como se concebe/concebia o papel do indígena na sociedade brasileira (submissão, supressão das 
características culturais, opressão de cunho escravagista, recuperação das especificidades 
culturais – concepções ideológicas vigentes). 
  
(....) 

 
OBJETIVOS 

Refeltir com o acadêmico de Letras sobre a produção da literarura indígena, tendo em 
vista: 

• buscar uma descrição atual sobre os fatos da linguagem envolvidos num processo 
social de construção de um cânone literário e especificamente dos processos 
avaliação de obras literárias para compor esse cânone; 

• desenvolver técnicas para análise de obras literárias de temáticas indígenas; 
• começar a desenvolver o olhar do pesquisador em leitura e ensino dos conteúdos 

sugeridos pela lei 11.645/2008. 
 

 
METODOLOGIA 

A pesquisa será realizada  no período de ....setembro de 2020 a.... setembor de 2021, 
conforme o cronograma a seguir:  
 
 

  
Prof. Sinval Filho  
sala 47  
 

 Encontro com Educadores ou escritores 
indígenas (on-line) 
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A pesquisa será realizada individualmente. E seu processamento ocorrerá em três fases:  
• 1ª FASE - pesquisa bibliografica sobre os documentos e obras literárias, conforme 

bibliografia dada e investigação realizada pelos próprios alunos; 
• 2ª FASE - pesquisa dirigida para realização de descrições e análises do processo 

de criação do cânone literário e das obras selecionadas.  
• 3ª. FASE – Encontro com educadores ou com escritores indígenas; 
• 4ª FASE - cotejamento dos dados coletados; seleção dos  exemplos e análise. 

 
ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho deve conter as seguintes partes: 
Capa Nome da Universidade, nome da faculdade  e nome da disciplina ( 

maiúsculas, centralizado a 3cm da borda superior); 
Título do trabalho (maiúsculas, centralizado a 11cm da borda superior); 
Nome dos alunos e nº de matrícula (maiúsculas, recuado à direita a 17cm da 
borda superior); 
Professor Orientador: Eliane Marquez da Fonseca Fernandes (maiúsculas, 
recuado à direita 3cm acima da borda inferior); 

Ficha de 
Avaliação da 
PCC  

Ficha de Avaliação da PCC de cada integrante do grupo, preenchida e 
assinada 
 Pode ser preenchida em letra de mão, mas sem essa ficha não há como 

levar a nota para o registro acadêmico. 
1ª página 1ª linha - TÍTULO DO TRABALHO (maiúsculas, centralizado a 3cm da 

borda superior); 
2ª linha - Nome dos alunos e nº de matrícula (maiúsculas, recuado à direita); 
Linha seguinte: Professor Orientador: Sinval Martins de Sousa Filho 
(maiúsculas, recuado à direita); 
Salta-se uma linha e inicia-se a Introdução (ver instruções abaixo) 

Introdução 
 

Assunto da pesquisa; Justificativas; que objetivos quer atingir; como se 
realizou a investigação; em que autores se embasou para a análise, etc. 

Desenvolvimento 1ª parte - Fundamentação teórica 
Detalhamento da 1ª parte 
•  
2ª parte:  Descrição e Análise  

Conclusão Resumir bem as conclusões gerais.  
Indicar como o trabalho contribuiu para uma mudança da postura como 
pesquisador. 

Referências  Obras consultadas em ordem alfabética segundo normas da ABNT 
 
CONCLUSÃO 
 
O relatório final de PCC apresentará as conclusões pertinentes à proposta. 

 Semana da PCC 
 

Orientações de como 
proceder com as 
análises e discussão 
dos primeiras 
descrições dos 
documentos e dos 
livros selecionados. 

 Ùltimo prazo  para os alunos entregarem  
o relatório final. 
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ANEXO A 

UFG - FL - PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Aluno(a): ..................................................................................................................... 

 

Matrícula: Nº......................................... 

Projeto: Literatura Indígena: do resgate de identidades a uma produção literária 
diferenciada. 

 

 

Orientador: 

Período de realização: 

A PCC constitui-se de pesquisa bibliográfica, encontro com educadores e/ou escritores indígenas 

e de análise de obras literárias específicas.  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 
 

 

 

PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO 

 
Aluno(a):  

Matrícula:  

Projeto: Literatura Indígena: do resgate de identidades a uma produção literária 
diferenciada. 

 

 
Orientador:  

Período de realização:  

Instituição em que foi realizada a PCC: Não foi realizada em instituição, já que se constituiu de 

pesquisa bibliográfica. As orientações foram levadas a cabo na Faculdade de Letras-UFG. 

 
 

Resultado final: Aprovado (   ) 
 
     Reprovado (   ) 
 

_______________________________________ 
Assinatura do aluno 

 
 

_______________________________________ 
Assinatura do professor-orientador 

 
 

_______________________________________ 
Coordenação da Prática Curricular 
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Goiânia,                                                           de  2020. 
 
Obs.: Esta ficha é individual e deverá ser preenchida corretamente e entregue pelo aluno ao 
professor que a direcionará à Coordenação da Prática como Componente Curricular após 
avaliação do trabalho do grupo. 


