
Release n. 54 – Assessoria Especial da Reitoria (ASSESP/UNIFAP) – 28/09/2020 

II ENCONTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS EM CONTEXTO INDÍGENA  

O Evento ocorrerá virtualmente entre os dias 29-30/09 e 02/10/2020  

O II ENCONTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS EM CONTEXTO INDÍGENA- ELCIND 
considera a necessidade de discutir no interior da Universidade Brasileira práticas e 
fatos envolvidos no ato de ensinar línguas em contexto indígena. A Educação 
Escolar Indígena (EEI) no Brasil assume para si, do ponto de vista legal, 
característica / natureza própria. O que se tem feito nessa direção? O ELCIND se 
propõe a discutir com distintos atores da EEI essa realidade.  

Numa outra perspectiva, interessa-nos ainda pensar a natureza da atuação das 
secretarias executivas de educação sobre a EEI, a formação continuada de 
professores indígenas e não indígenas; diretrizes para o ensino de línguas indígenas 
e para o ensino de português. Deste modo, o ELCIND assenta-se sobre a 
necessidade de discutir práticas e perspectivas de ensino de línguas em contexto 
indígena.  

Finalmente, o II ELCIND, com o subtítulo "Ensino-aprendizagem em contexto 
indígena: experiências múltiplas" pretende ampliar discussões com outras ciências 
acerca da presença da língua no ambiente de sala de aula. Nesse sentido, são bem 
vindas discussões que partam de outras ciências, dentre as quais, a Antropologia e 
a Educação. 

 

O II ELCIND é organizado pelo Núcleo de Estudos de Línguas Indígenas (NELI-
UNIFAP/CNPq) e pelo Grupo de Pesquisa em Linguística Antropológica - Descrição, 
Sociedade e Inclusão (GPLA-DSI / UNIFESSPA - PPGA/UFPA / CNPq). Ocorrerá 
virtualmente entre os dias 29-30/09 e 02/10/2020 e contará com programação 
composta por Conferências, Mesas-redondas, Comunicações orais e Sessões de 
filme. 

 

Informações sobre o II ELCIND estão publicadas no site: https://doity.com.br/ii-
encontro-de-ensino-de-linguas-em-contexto-indigena-ii-elcind  
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