
	

I	Antropologia	em	Ação		
Povos	indígenas	e	Populações	Tradicionais	

	em	tempos	contemporâneos1	
	
Proposta	
I	Antropologia	em	Ação,	em	sua	primeira	versão,	traz	como	tema	Povos	Indígenas	e	

Populações	 Tradicionais	 em	 tempos	 contemporâneos,	 pois	 de	 pretende	 discutir	

questões	 referentes	 às	 condições	 de	 pesquisa,	 ensino	 e	 extensão	 estabelecendo	

diálogo	 entre	 intelectuais	 indígenas	 e	 não	 indígenas,	 diálogos	 estes	 que	 permitam	

estabelecer	acordos	e	alianças	livremente	negociadas	entre	os/as	interlocutores/as.	

A	partir	do	evento	se	discute	questões	éticas	e	morais	que	envolvem	as	relações		de	

pesquisa,	 ensino	 e	 extensão	 estabelecidas,	 nas	 aldeias	 e	 na	 cidade,	 pelos	

antropólogos/as	 comprometidos	 com	 a	 negociação	 de	 práticas	 de	 trabalho	 que	

produzam	 como	 um	 dos	 muitos	 efeitos	 sociais	 o	 fortalecimento	 de	 direitos	

etnicamente	 diferenciados,	 considerando	 que	 a	 prática	 é,	 às	 vezes	 esquecida,	

gerando	 conflitos	 indesejáveis	 para	 as	 relações	 interétnicas	 e	 intraétnicas,	 pois	 o	

número	de	pessoas	 indígena	que	atuam	entre	os	povos	 indígenas	e	no	mundo	não	

indígena	vem	crescendo,	sobretudo	nos	duas	últimas	décadas.	

Você	é	bem	vindo	ao	evento	conhecendo	ou	não	a	temática,	pois	a	única	exigência	

prévia	aos	participantes	é	respeito	e	disposição	para	dialoga	e	aprender	que	a	vida	

na	academia	e	fora	dela	reque	habilidades	de	formular	alianças.	

	

Programação	
Local:	Auditório	do	 IEMCI	 (na	entrada	da	Cidade	Universitária	Prof.	 José	da	Silveira	
Netto)	
	
08.nov.	2017	quarta-feira	
À	tarde	
15h	–	Abertura	–	Representantes	da	UFPA,	dos	povos	indígenas	e	dos	convidados			
																																																													
1	Evento	 proposto	 por	 Jane	 Felipe	 Beltrão,	 financiado	 por	 intermédio	 do	 Edital	 04/2017	 da	 Pró-
Reitoria	de	Pesquisa	e	Pós-Graduação	(PROPESP),	via	Programa	de	Apoio	a	Eventos	(PAEV	–	2017).	
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16h	 –	 Mesa	 redonda:	 Diálogo	 entre	 autoridades:	 Intelectuais	 Indígenas	 &	
Antropólog@s	I	–	Ações	Afirmativas	
Participantes	
Prof.	Dr.	Almires	Martins	Machado,	etnia	Guarani/Terena	(UFGD/MS)	
Mestrando	Adonias	Guiomê	Ioio,	etnia	Arukwayane/Palikur	(PPGA/UFPA)	
Mestrando	Ramiro	Esdras	Carneiro	Batista	(PPGA/UFPA)	
Mediador:	Prof.	Dr.	Karl	Heinz	Arenz	(PPHIST/UFPA)	
	
_____________________________________________________________________	
	
09.nov.	2017	quinta-feira	
	
Pela	manhã	
8h30	–	Minicurso:	Amazônias	em	debate	oferecido	aos/as	professores/as	da	rede	pública	e	
licenciandos	da	UFPA	
Responsáveis	
Profa.	Dra.	Katiane	Silva	(PPGA/UFPA)	
Prof.	Dr.	Rhuan	Carlos	dos	Santos	Lopes	(UEA/AM)	
Profa.	M.	Sc.	Mariah	Torres	Aleixo	UNIFAP/AP)	
Mestranda	Camille	Gouveia	Castelo	Branco	Barata	(PPGA/UFPA)	
	
	
10h	–	Debate:		Direitos	indígenas	e	quilombolas	em	laudos	–	diálogos	interculturais	
Participantes	
Doutorando	 Prof.	 M.S	 c.	 William	 César	 Lopes	 Domingues,	 Uwira	 Xakriabá	
(PPGA/UFPA	–	Campus	de	Altamira)	
Profa.	Dra.	Eliane	Cantarino	O’Dwyer	(PPGA/UFPA)	
Profa.	Dra.	Jane	Felipe	Beltrão	(PPGA-PPGD/UFPA)	
Mediadora:	Profa.	Dra.	Rosani	de	Fatima	Fernandes,	etnia	Kaingang	(SEDUC/Marabá-
PA)	
	
À	tarde		
15h	 –	 Mesa	 redonda:	 Diálogo	 entre	 autoridades:	 Intelectuais	 Indígenas	 &	
Antropólog@s	II	–	Trabalhos	antropológicos	em	colaboração	
Participantes	
Doutoranda	Simone	Eloy	Terena	(MN/UFRJ)	
Mestranda	Eliene	dos	Santos	Rodrigues,	Putira	Sacuena,	etnia	Baré	(PPGA/UFPA)	
Enfermeiro	Almir	Vital	da	Silva,	etnia	Tembé	
Mediador:	Prof.	Dr.	Márcio	Couto	Henrique	(PPHIST/UFPA)	
	
_____________________________________________________________________	
	
10.nov.	2017	–	sexta-feira	
	
Pela	manhã	
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8h30	–	Minicurso:	Amazônias	em	debate	oferecido	aos/as	professores/as	da	rede	pública	e	
licenciandos	da	UFPA	
Profa.	Dra.	Katiane	Silva	(PPGA/UFPA)	
Prof.	Dr.	Rhuan	Carlos	dos	Santos	Lopes	(UEA/AM)	
Profa.	M.	Sc.	Mariah	Torres	Aleixo	UNIFAP/AP)	
Mestranda	Camille	Gouveia	Castelo	Branco	Barata	(PPGA/UFPA)	
	
10h	 –	 Debate:	 Movimentos	 Indígenas	 e	 a	 luta	 por	 direitos	 –	 possibilidades	 em	
cenário	adverso	
Participantes	
Doutorando	 Prof.	 M.	 Sc.	 William	 César	 Lopes	 Domingues,	 Uwira	 Xakriabá	
(PPGA/UFPA	–	Campus	de	Altamira)	
Prof.	Dr.	Almires	Martins	Machado,	etnia	Guarani/Terena	(UFGD/MS)	
Profa.	Dra.	Rosani	de	Fatima	Fernandes,	etnia	Kaingang	(SEDUC/Marabá-PA)	
Mediadora:	Profa.	Dra.	Jane	Felipe	Beltrão	(PPGA-PPGD/UFPA)	
	
À	tarde	–		
15h	 –	 Mesa	 redonda:	 Diálogo	 entre	 autoridades:	 Intelectuais	 Indígenas	 &	
Antropólog@s	III	–	Produção	acadêmica	
Participantes		
Doutorando	 Prof.	 M.	 Sc.	 William	 César	 Lopes	 Domingues,	 Uwira	 Xakriabá	
(PPGA/UFPA	–	Campus	de	Altamira)	
Profa.	Dra.	Rosani	de	Fatima	Fernandes,	etnia	Kaingang	(SEDUC/Marabá-PA)	
Prof.	Dr.	Almires	Martins	Machado,	etnia	Guarani/Terena	(UFGD/MS)	
Mediadora:	Profa.	Dra.	Jane	Felipe	Beltrão	
	
Encerramento	
	
_____________________________________________________________________	
	
Metodologia	do	evento	
	
As	 mesas	 redondas	 e	 os	 Debates	 são	 realizadas	 por	 convidados	 externos	
(intelectuais	 indígenas	 e	 não	 indígenas)	 que	 somados	 aos	 indígenas	 discentes	 da	
UFPA	 apresentam	 experiências	 e	 narrativas	 durante	 cerca	 de	 uma	 hora	 e	 trinta	
minutos.	 Em	 seguida	 o/a	 mediador/a	 provoca	 e	 desafia	 o	 debate-diálogo	 com	 o	
público	durante	cerca	de	45	a	60	minutos.		
	
O	minicurso	apresenta-se	como	uma	possibilidade	de	exercício	da	docência	para	os	
discentes	 do	 PPGA,	 a	 partir	 de	 produção	 paradidática	 elaborada	 pelo	 PPGA	 na	
inserção	social.	
	
_____________________________________________________________________	
	
Realização	
Grupos	de	Pesquisa	
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• Cidade,	 Aldeia	 &	 Patrimônio,	 liderado	 por	 Jane	 Felipe	 Beltrão	 e	
Katiane	Silva	

• Híndia	–	História	Indígena	e	do	Indigenismo	na	Amazônia,	liderado	
por	Márcio	Couto	Henrique	e	Karl	Heinz	Arenz	

	
Apoio		
Unidades	acadêmicas	

• Instituto	de	Filosofia	e	Ciências	Humanas	(IFCH)		
• Instituto	de	Ciências	Jurídicas	(ICJ)		
• Instituto	de	Educação	Matemática	e	Científica	(IEMCI)	

	
Unidades	Administrativas	

• Pró-Reitoria	de	Pesquisa	e	Pós-Graduação	(PROPESP)	
• Pró-Reitoria	de	Extensão	(PROEX)		

	
Agências	de	Fomento	

• Conselho	 Nacional	 de	 Desenvolvimento	 Científico	 e	 Tecnológico	
(CNPq)	

• Coordenação	de	Aperfeiçoamento	de	Nível	Superior	(CAPES)	
	
Inscrições:	em	breve	
	


