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Programação

15/08, das 8h às 12h
TEMA 01 - Introdução à educação para 
a diversidade 

Compreender o tema da diversidade 
(contexto indígena) e sua aplicação no 
Serviço Público.

Conteúdo programático
- A Interculturalidade como um desa�o - o 
alcance da legislação e os desa�os da 
diversidade;
- As experiências das universidades 
interculturais e das universidades 
indígenas na AL.

12/09, das 8h às 12h
TEMA 02 - Diversidade cultural na 
América Latina

Compreender a diversidade indígena 

latino-americana a partir dos estudos 
etnológicos e linguísticos.

Conteúdo programático
- Quem é o indígena – conceitos 
antropológicos e jurídicos;
- Diversidade linguística na América 
latina, principais troncos e sua importân-
cia no uso social dos povos
Marcos conceituais referentes à 
diversidade sociocultural.

26/09, das 8h às 12h
TEMA 03 - História e Resistência Indígena 

Compreender a ocupação da América pelos indígenas, o 
processo histórico da violência colonial, da relação com 
o Estado Nação e das lutas atuais para a participação na 
sociedade a partir de seus referenciais socioculturais.

Conteúdo programático
- Ocupação da América pelos povos indígenas;
- Conceitos coloniais sobre os indígenas e suas 
aplicações práticas;
- O ocaso demográ�co – doenças e escravidão;
- Constituição dos Estados Latinos Americanos e a 
manutenção da colonialidade;
- Movimento indígena na Al e suas lutas territoriais, 
ambientais e acesso à Universidade.
 

10/10, das 8h às 12h
TEMA 04 - Terra, Território e Territorialidade e sua 
relação com práticas e saberes ambientais e 
sustentabilidade

Compreender a relação dos povos indígenas com seus 
espaços como habitat e a relação com meio ambiente e 
suas práticas de sustentabilidade.
 
Conteúdo programático
- Povos indígenas e suas relações com a terra e o 
território - pacha-mama, Tekoha;
- Natureza Humana como conceito dos povos 
indígenas em oposição aos conceitos do ambientalis-
mo ocidental;
- Con�itos advindos da posse e uso das terras.

24/10, das 8h às 12h
TEMA 05 - Direitos indígenas: legislação e 
mobilização política dos Povos Indígenas 

Compreender o novo constitucionalismo latino 
americano e as implicações para a jusdiversi-
dade.

Conteúdo programático
- Histórico das legislações indigenistas;
- O novo constitucionalismo;
- A convenção 169

07/11, das 8h às 12h
TEMA 06 - Novas epistemologias 
indígenas (Bem Viver)

Compreender as propostas indígenas como 
crítica ao colonialismo.

Conteúdo Programático
- Colonialidade e colonialismo;
- Propostas indígenas – bem viver e outras.

21/11, das 8h às 12h
TEMA 07 - Política Indigenista  

Conhecer as diferentes ações dos Estados 
Latino Americanos para os povos indígenas

Conteúdo Programático
- Relações dos estados nacionais com os 
povos indígenas;
- Órgãos indigenistas e principais 
interlocutores com esses povos;
- Processos de autonomia dos povos 
indígenas.
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