
Múltiplas Leituras: 
povos indígenas e interculturalidade

INTRODUÇÃO
O projeto "Múltiplas Leituras: povos

indígenas e interculturalidade" busca
desenvolver ações voltadas para a
efetivação dos direitos e reforço da
identidade étnica da comunidade Kaingang
Por Fi, bem como ações que busquem a
inclusão da temática indígena nos espaços
de formação da sociedade não indígena.

OBJETIVO
Em relação às ações entre a sociedade

não indígena, os objetivos orientam-se
para a ampliação dos conhecimentos da
cultura indígena, a partir de espaços
diversos, como formações, assessorias,
projetos comuns, parcerias, publicações,
entre outras formas de circulação da
temática na sociedade.
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METODOLOGIA
Tais ações têm como foco, na

comunidade Por Fi, as áreas da Educação
Indígena, Cultura Kaingang e Cidadania
indígena e a metodologia do trabalho
pauta-se pela construção dialógica dos
processos efetivados, abrangendo as
etapas de planejamento, execução e
avaliação.

RESULTADOS
Os referenciais teóricos do trabalho

colocam-se na perspectiva da
interculturalidade. O projeto atende às
políticas de extensão da instituição,
contemplando a perspectiva comunitária,
de relevância social, formação humanística
e produção de conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dessa forma, espera-se contribuir para

a eliminação de preconceitos e
discriminações a que historicamente os
povos indígenas têm sido submetidos,
ampliando o Patrimônio de
Interculturalidade da sociedade não
indígena e contribuindo para a efetivação
dos direitos e o fortalecimento da
identidade cultural da comunidade
Kaingang Por Fi.
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