
Pôsteres

II Seminário Internacional América Latina: 
Políticas e conflitos contemporâneos

II SIALAT



 
 

GT 01 – ESTADO, POLÍTICAS E NOVAS CONFIGURAÇÕES DO MERCADO NA 
AMÉRICA LATINA. 

  

CAPITAL SOCIAL COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO 
(O CASO DO PROGRAMA OESTE EM DESENVOLVIMENTO) 

 
Fabrício Lima da Silva1  

Exolvrildes Queiroz Neto2 

RESUMO 
 

Estudos vêm sendo realizados nas áreas das Ciências Ambientais e Sociologia 

Econômica, com o objetivo de relacionar o desenvolvimento territorial ao fator, capital social. 

Estes estudos apontam que essa relação pode gerar um aumento no dinamismo 

socioeconômico dos territórios.  As leituras de Hinggis (2005) e Baquero (2004) trazem a 

relevância que um capital social ativo e organizado pode obter frente ao processo de 

desenvolvimento sociopolítico e econômico, Favareto (2010) e Piacenti (2016) consideram 

aspectos materiais e “imateriais” da organização institucional e produtiva como partes 

integrantes do conceito de desenvolvimento. O Programa Oeste em Desenvolvimento - 

Programa de Desenvolvimento Econômico do Oeste do Paraná trabalha sob a forma de 

ações de governança regional que busca promover o desenvolvimento econômico 

sustentável por meio de um processo participativo, fomentando no território a cooperação 

entre os atores. O Programa atua com foco nas competências já existentes no território, 

estrutura-se a partir de cadeias produtivas propulsivas e eixos estruturantes de atenção, 

dentre os quais, o “Eixo estruturante Capital Social e Cooperação” não apresenta  uma 

condição de compreensão publica das suas atividades. O objetivo da pesquisa foi analisar 

as ações e projetos do “Eixo Estruturante Capital Social e Cooperação” e suas contribuições 

para o desenvolvimento territorial do Oeste Paranaense. Utilizamos o método do estudo de 

caso, aplicando um guia de entrevistas semiestruturado aos responsáveis diretos pelo Eixo 

Estruturante do Programa, foi feita uma observação participante e pesquisas bibliográficas. 

Os resultados obtidos, consideram, que o processo de “formação” através do Curso de
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Promotores em Desenvolvimento Territorial oferecido pelo Programa Oeste em 

Desenvolvimento e ConectaDEL contribui como um  impulso indutor na tomada de 

consciência individual e coletiva de pertencimento ao território e para o desenvolvimento do 

capital social e institucional da região Oeste do Paraná. Para recuperar o debate inicial de 

que o capital social pode inferir na estratégia de desenvolvimento territorial, nossos 

resultados sustentam que apesar do Programa partir de uma articulação institucional e 

econômica de curto prazo o processo de formação sob uma perspectiva de longo prazo, 

pode vir a acumular capital social e contribuir para o empoderamento dos atores locais em 

prol de seu desenvolvimento.  

 

Palavras-chaves: Desenvolvimento Territorial; Processo de Formação; Oeste do Paraná.  

 

 



 

GT 01 – ESTADO, POLÍTICAS E NOVAS CONFIGURAÇÕES DO MERCADO NA 
AMÉRICA LATINA. 

  
COOPERAÇÃO TÉCNICA BRASIL E AMÉRICA LATINA: PERSPECTIVAS SOBRE A 

CARTOGRAFIA POLÍTICA NA COOPERAÇÃO SUL- SUL. 
 

Jaqueline Bastos de Freitas 1 
Mariana Herreira Gonçalves Pertile2 

André Santos da Rocha3 
RESUMO 

Esta pesquisa apresenta resultados parciais acerca dos projetos de cooperação 

técnica entre o Brasil e os países latino Americanos, sob o escopo das relações 

econômicas, políticas e sociais do Brasil com as estratégias entorno das relações Sul-Sul, 

indicando as mudanças de atuação dos países do Sul Global no século XX com relação aos 

países centrais do capitalismo, já privilegiados no cenário internacional. O século XXI 

mostrará uma reconfiguração destas relações internacionais, onde Sul Global já demonstra 

uma diferente atuação no quadro da história das relações geopolítica e geoeconômicas. A 

mudança de atuação do Brasil no século XXI deve ser compreendida neste quadro histórico. 

A pesquisa apresenta como objeto os projetos de cooperação técnica Brasileira nas áreas 

de saúde, educação, agricultura e defesa para com o bloco latino americano – em virtude de 

terem o maior porcentual de projetos executados ou em execução no como recorte temporal 

1994-2014, com ênfase nos últimos 10 anos. A construção da noção do Brasil como país 

“emergente”, é sinalizado por diferentes autores que corroboram com os dados quantitativos 

e qualitativos que foram coletados e sistematizados a partir do sitio eletrônico da Agência 

Brasileira de Cooperação (ABC). Foram confeccionando mapas que permitem uma maior 

visualidade do que os atores que atuam em nome do Brasil tem realizado em toda América 

Latina, no sentido de entender essa territorialidade brasileira a partir dos projetos que foram 

executados, bem como de suas instituições que se espraiam por esses territórios. 

Outrossim, buscaremos apontar, a partir dos dados e da compreensão desta relação sul-sul, 

debates sobre a projeção hegemônica e da noção de subimperialismo brasileiro.  

 

Palavras-chaves: Cooperação Sul-Sul, Desenvolvimento Brasil-América-latina; Cartografia 

Política. 
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RESUMO 
 

Este estudo aborda aspectos fundamentais das dificuldades enfrentadas por jovens 

que apresentam a faixa etária de 15 a 25 anos no Município de Senador La Rocque – MA, 

enfatizando os entraves decorrentes da ausência da execução de políticas públicas 

educacionais eficientes. O estudo foi realizado na Unidade Escolar Bom Jesus, localizada 

em Açaizal Grande, única escola deste povoado. Buscou-se entender os mecanismos 

capazes de promover a inserção dos jovens no mercado de trabalho e o desenvolvimento 

de atividades que proporcionam a ocupação produtiva destes. Levou-se em consideração o 

conhecimento das estruturas e programas que norteiam as políticas públicas voltadas à 

juventude no Brasil. A finalidade do estudo se volta para compreender a execução das 

políticas públicas no município de Senador La Rocque- MA e a posição adotada pelos 

segmentos sociais envolvidos no processo de emancipação social dos jovens: aluno, escola, 

família e Estado. Através da realização desse estudo, refletimos sobre a função social da 

escola, auxiliando assim, na desmistificação de que esta é a única responsável pelo ato de 

educar. Utilizamos ainda, instrumentos capazes de possibilitar a construção de 

conhecimentos sobre as políticas educacionais e a educação emancipatória. Trata-se de 

uma pesquisa apoiada na abordagem qualitativa, pois está relacionada ao levantamento de 

dados sobre as motivações direcionadas aos jovens por meio de políticas públicas 

educacionais. O método adotado foi o dialético. Ele é o ideal por penetrar no mundo dos 

fenômenos através de sua ação recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e da 
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mudança dialética que ocorre na natureza e na sociedade. Quanto aos fins, apresenta-se 

como uma pesquisa exploratória, pois ao passo que expõe as características das políticas 

públicas educacionais presentes em Senador La Rocque- MA, também objetiva tornar as 

ações estudadas em dados de fácil compreensão, explicando suas causas e 

consequências. As técnicas de pesquisa utilizadas foram: observação simples e entrevista 

focalizada. Este instrumental metodológico foi vital para o desenvolvimento da presente 

pesquisa. 

 

Palavras- Chave: Políticas Educacionais. Emancipação social. Protagonismo juvenil.  
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                                                   RESUMO 

 

A educação brasileira desde a Colônia ao Império era para a elite, “uma ilha de letrados num 

mar de analfabetos”, segundo o historiador José Murilo de Carvalho. Nessa perspectiva, a 

política educacional é voltada para as decisões do Estado, pois através dele essas são criadas. 

Assim, o presente texto conclama a atenção a incessante luta pelo ensino no Brasil, para a 

qual existem políticas e conflitos. O estudo dará ênfase para os seguintes objetivos: ressaltar a 

educação como centro dos direitos fundamentais da sociedade, previstos nas cláusulas da 

carta magna. Apontar reformas que trazem mudanças para o ensino, e reivindicar a devida 

prática da política educacional. Portanto, cabe aqui expor o dever de maiores investimentos do 

PIB (produto interno bruto) nacional, regido pelo poder público. Temos como metodologia, a 

pesquisa bibliográfica, de textos com a temática referente ao ensino, como os dos seguintes 

estudiosos das ciências humanas: Maria Cristina Teixeira, Luiz Carlos de Freitas, Elocir 

Guedes, Dermeval Saviani, e José Murilo de Carvalho. Sobre as mazelas que norteiam o 

campo escolar, estas ocorrem principalmente pelo não seguimento dos totais deveres de 

competência da LDB, lei de diretrizes e bases da educação nacional, n° 9.394/96, com suas 

reformas e dilemas. Em relação às alterações, estas são colocadas como deveres à educação, o 

que pode ser observado por Teixeira e Saviani, num passeio pela história sobre a temática 

abordada.  Estas são positivas e negativas, pois, trazem boas mudanças, mas, na maioria dos 

casos estas são poucas significativas, porque não seguem uma linha progressiva de 

continuidade. Nesse impasse, o direito a inclusão e a estudos pluriculturais, por exemplo, é 

apresentado com o caso do ensino da cultura dos povos africanos e afro-brasileiros previsto na 

lei, 10.639/03, entretanto, se tornou uma problemática, visto que, em diversas escolas não é 

ministrado aos alunos um estudo sobre a realidade cultural conforme tal norma prega. Na 
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contemporaneidade se conjectura que, um dos pontos negativos está presente na meritocracia 

que acarreta graves consequências. Diante da privatização do público Estatal, por meio do 

contrato da gestão particular. A prioridade educacional nos remete a uma mudança social 

resguardada com veemência, na constituição de 1988. Mesmo em meio a um cenário 

tempestuoso, é possível, por uma cobrança da execução do que já é garantido: o direito a 

inclusão, e a capacitação de qualidade, para alunos e educadores, para que em conjunto esses 

agentes sociais transfigurem a nação brasileira, num país de fato para todos.     

Palavras-Chave: Educação Brasileira. Política Educacional. Conflitos. 
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RESUMO 
 

Este artigo tem por objetivo realizar uma discussão acerca das políticas sobre drogas 

no estado do Pará. Para isso, faremos um enfoque ao eixo prevenção buscando evidenciar 

a execução desta política na Escola Estadual Alexandre Zacarias de Assunção, localizada 

no bairro do Guamá, no município de Belém. Essas atividades foram realizadas por meio de 

uma parceria entre a Universidade Federal do Pará –UFPA e Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH. O procedimento metodológico foi realizado por meio 

de uma proposta didático-pedagógica, utilizando um processo de formação que permitiu aos 

sujeitos históricos, público alvo da ação, maior articulação entre o conteúdo abordado nas 

atividades do projeto e a realidade concreta vivenciada nas escolas de Belém no que diz 

respeito ao eixo prevenção. Para isso, foram utilizados instrumentais de natureza quali-

quantitativa, uma vez que foi feita uma aplicação de um diagnóstico sobre prevenção e 

consecutivamente uma análise desses dados. Foi também utilizada como subsídio a 

pesquisa documental, para fazer uma reflexão acerca da política nacional e estadual sobre 

drogas. Além disso, houve a utilização da pesquisa bibliográfica para delinear discussões 

teóricas acerca da conceituação e políticas públicas desenvolvidas pelo Estado na 

prevenção das Drogas que configuram uma expressão da questão social. A Política 

Estadual sobre Drogas do estado do Pará foi instituída através do decreto nº 1763, em 24 de
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junho de 2009 e estabelece diretrizes na área da prevenção, tratamento e recuperação, 

redução de danos, entre outros.   As atividades desenvolvidas alcançaram um quantitativo 

de 882 pessoas, incluindo, professores, alunos e familiares. Primeiramente foi realizada a 

abertura do projeto na escola, com a realização de palestras de profissionais da área da 

saúde, segurança pública, entre outros, além de programações envolvendo cultura, esporte 

e lazer atreladas à prevenção ao uso de drogas. Dando prosseguimento às atividades, 

ocorreram reuniões de grupo de estudo de política sobre drogas; palestras sobre redes de 

serviços intersetoriais do município de Belém para a família; seminário com a intervenção da 

Coordenadoria de Prevenção e Redução de Danos do Uso de Drogas - CENPREN 

discutindo prevenção ao uso de drogas em sala de aula com discentes; oficinas sobre 

Drogas e transversalidade nas disciplinas para professores e equipe técnica e um relato de 

experiência com um conselheiro representante dos usuários para alunos. É importante 

sinalizar a transversalidade entre outros eixos da política nas atividades além da prevenção, 

como o tratamento (sáude) e repressão ao tráfico (segurança).  Consideramos, portanto, 

que o projeto sobre prevenção ao uso de drogas na Escola Estadual Alexandre Zacarias de 

Assunção, tem sido executado em consonância com que dispõe a política estadual sobre 

drogas, mais precisamente no que diz respeito ao eixo prevenção, uma vez que de acordo 

com o capitulo 4°, inciso III, afirma que se deve “propor a inclusão, na educação básica e 

superior, de conteúdos relativos à prevenção do uso e abuso de álcool e outras drogas, em 

suas várias implicações”.  

 

Palavras-chaves: Drogas, Políticas Públicas, Prevenção. 



GT 01 – ESTADO, POLÍTICAS E NOVAS CONFIGURAÇÕES DO MERCADO NA 
AMÉRICA LATINA. 

  
RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL: TEORIA E PRÁTICA DOS 
EMPRESÁRIOS DIRIGENTES DA ACIA, SICA E CDL (AÇAILÂNDIA-MA) 

 
Carlos Eduardo Carneiro Castro1 

 
 
RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi identificar se há ações sociais desenvolvidas pelos 

empresários representantes da classe (ACIA, SICA e CDL), e classificá-las em que fase 

estas ações se enquadram de acordo com a literatura científica de Responsabilidade Social 

Empresarial. Buscou ainda, evidenciar suas características principais. O propósito desta 

pesquisa estendeu-se à compreensão da visão deste público com relação a sua 

responsabilidade como empresário na sociedade, bem como entender quais são os 

principais motivos que os levam a promover ou não ações sociais. Para a coleta de dados, 

foi utilizado um questionário direcionado aos dirigentes da ACIA, SICA e CDL, que 

posteriormente serviram para classificação da postura empresarial diante de ações sociais. 

Com este estudo, constatou-se que todos os empresários dirigentes promovem ações 

sociais, alguns com maior e outros com menor constância, e que em sua maioria, o 

interesse na promoção destas ações é constituído também por interesses comerciais, 

buscando atingir o comercial e o social ao mesmo tempo. Com as classificações percebe-se 

que 66,5% dos empresários promovem ações condizentes com o conceito de Ação Social 

Responsável.  
Foi possível a classificação dessas ações sociais feitas pelos empresários 

dirigentes da ACIA, SICA e CDL, o que proporcionou a compreensão e esclarecimento 

sobre a atuação social do empresariado de Açailândia. Quanto ao cumprimento do papel 

social dos empresários, constatou-se que ainda deixa a desejar conforme o entendimento 

mais recente do papel dos empresários na sociedade. 

No entanto, durante o período de aplicação dos 20 questionários impressos, 

houve a oportunidade de conversar com os empresários sobre os conceitos de RSE. Ao 

levantar a hipótese dela ser utilizada como marketing e negócio, muitos se dizem repudiar 

esta forma de atuação, sendo seguido em quase todos os casos de citações bíblicas como 

                                                            
1 Departamento de Administração, UEMASUL, Brasil. Email: carlos.eduardo.castro14@gmail.com 



 

“quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes tua mão esquerda saber o que faz a 

direita” e por vezes com classificações como “prostituição do mercado” ou ser identificado 

por seus pares como oportunista. Entretanto, os dados até aqui apresentam que pelo menos 

66,5% também tem interesses comercias com as ações sociais. Portanto, percebe-se que o 

mercado açailandense parece ser marcado por uma ética empresarial que não admite estas 

práticas como negócio, pois ao praticá-las podem ser mal vistos por seus pares, obtendo 

assim seu efeito reverso.    

Por fim, é considerado que os empresários de Açailândia têm notável inclinação 

para a aplicação dos conceitos de RSE, no entanto, existem algumas barreiras e 

paradigmas que impedem seu desenvolvimento e plena aplicação. Tendo como uma 

provável saída, uma forma comprovadamente eficaz: a implantação de um instituto para sua 

melhor aplicação e difusão de suas práticas e benefícios. 

 
 
Palavras-chave: Posicionamento Estratégico; Gestão Socioambiental; Marketing Social. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho busca analisar os processos de construção do “território” pelos 

índios Tenetehar-Tembé, na região Nordeste do Estado do Pará, entre os anos de 1930 e 

1945, a fim de identificar a autonomia e o protagonismo deste povo em um contexto no qual 

existia um órgão estatal que exercia um controle tutelar sobre as populações indígenas, no 

intuito de gerenciá-las: o Serviço de Proteção aos Índios (SPI). Conforme apontou Lima 

(1995), neste contexto do Estado Novo o pensamento sócio-político quanto às populações 

indígenas se reconfigurava e redimensionava, sobretudo no que concerne pensar o acesso, 

o controle e a vigilância do território nacional, aspectos de suma importância nas diretrizes 

do SPI. As questões envolvendo processos de territorialização, segundo Pacheco de 

Oliveira (2004), geram emergentes situações de reorganização sociocultural, promovendo 

transformações nas concepções cosmológicas e engendrando, por conseguinte, “novas” 

identidades. Desta feita, a proposta dessa pesquisa enquadra-se em um estudo de caso, 

que visa perceber o agenciamento indígena para além da condição simplória de tutelados, 

percebendo as dinâmicas sócio-políticas suscitadas pelo contato e fricção interétnicos – 

tanto entre os Tembé e outros povos indígenas no Nordeste Paraense quanto entre estes e 

a sociedade nacional ou envolvente. Estas dinâmicas margeiam os processos de 

territorialidade desenvolvidos pelos Tenetehar-Tembé no recorte temporal em questão, os 

quais podem ser caracterizados como um conjunto de práticas que são manifestadas nas 

relações sócio-espaciais, sobretudo enquanto vivências dos aspectos agenciados pelo
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poder (RAFFESTIN, 1993). Assim, o espaço biofísico é transformado em “território étnico” 

ao passo que os processos de ocupação, controle e manejo dos recursos ambientais 

acionam os elementos identitários, reforçando o direito a viver naquela espacialidade; 

levando-se em consideração as especificidades históricas experimentadas pelos grupos em 

questão, sobretudo no tocante aos processos sócio-políticos (LITTLE, 2002). Portanto, 

busca-se investigar as possibilidades imbricadas nas fontes do SPI que aludem 

aosTenetehar-Tembé no período arrolado, no intuito de observar essa outra realidade, uma 

perspectiva diferente com relação a este órgão estatal, voltada para o âmbito da história 

indígena no contexto rico da primeira metade do século XX, o qual é pouco visitado pelos 

então chamados “historiadores dos índios” (MONTEIRO, 1999). 

Palavras-chaves: Tenetehar-Tembé; Serviço de Proteção aos Índios; Protagonismo 

indígena. 
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A Comunidade Quilombola Menino Jesus de Pitimandeua fica localizada no município 
de Inhangapí-Pará na região de transição entre a área metropolitana de Belém e o 
Nordeste paraense. O processo de ocupação que originou o quilombo se deu na virada 
do século XIX para o século XX onde o deslocamento de um grupo de negros libertos 
juntou-se com negros que lá habitavam a partir da doação de terras de uma portuguesa e 
com isso passaram a constituir o grupo étnico-cultural que se territorializou em termos 
simbólicos na região, atribuindo valor e significado para o uso do território. Além disso, 
pode-se afirmar que existe no quilombo em questão elementos da cultura e resistência 
negra na Amazônia, que envolve; a produção familiar de subsistência, a religiosidade, a 
língua e outros elementos que marcam a presença dos povos africanos na Amazônia. 
Contudo, o desafio em termos político-jurídicos está na necessidade de titulação da terra 
pra o uso coletivo, pois o território quilombola está “cercado” por fazendas, onde 
algumas são improdutivas, usadas pra fins de especulação da terra. E esse conflito pelo 
uso do território, representa os limites e as possibilidades para o fortalecimento dos 
movimentos socioterritorias quilombolas no Pará, sobretudo, considerando a 
intervenção do Ministério Público do Pará que vem pressionando o estado a 
desapropriar as fazendas e entregar às comunidades como forma de legitimar a condição 
de existência dos povos quilombolas, fato que não é aceito de forma pacifica pelos 
fazendeiros e pelo estado.  
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RESUMO 
 

Este estudo aborda a temática dos Programas de Transferência de Renda na 

perspectiva do enfrentamento e superação das expressões da questão social. Nosso 

enfoque será o Programa Bolsa Família que é de grande importância no contexto das 

políticas de assistência social, pois, além de garantir direitos, preconiza o resgate da 

cidadania e a emancipação social. A questão norteadora deste estudo indaga o contexto 

histórico de surgimento dos Programas de Transferência de Renda e de modo específico, 

voltamos nossos olhares para identificar se este programa tem trazido contribuições ao 

empoderamento feminino frente às colocações empíricas das beneficiárias ao se 

reconhecerem com maior autonomia quando passam a receber os valores monetários dessa 

política. O objetivo central deste estudo se pauta nas possibilidades de compreensão de 

todo o processo desde a sua criação. Buscamos ainda, identificar se realmente o Programa 

Bolsa Família tem cumprido com seu principal objetivo que é combater a fome e a pobreza, 

com a possibilidade de inclusão social. Assim, abordaremos o Programa Bolsa Família e as 

relações de gênero, na tentativa de compreender as perspectivas e desafios dessa política 

ao empoderamento feminino, em especial, no CRAS Santa Rita em Imperatriz-MA. Por 

tratarmos do aspecto social, que traz consigo diversas contradições, pautamos esse estudo 

na abordagem qualitativa. Entendemos que as subjetividades dos envolvidos são o foco 

principal deste estudo, uma vez que apenas dados quantitativos não expressariam as
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emoções, sentimentos e os valores reais dos sujeitos. Desse modo, o presente estudo 

objetiva despertar no cidadão a consciência e o desejo de buscar seus direitos garantidos 

na Constituição Federal Brasileira. Espera-se que este estudo traga reflexões e auxilie no 

desenvolvimento de ações frente aos avanços e fragilidades do Programa Bolsa Família, em 

especial, na realidade do CRAS Santa Rita, Imperatriz – MA. E também sirva de base para 

estudos da sociedade, que tanto carece de informações, principalmente no aspecto da 

garantia de direitos. Além de dar esclarecimentos com referência à questão de gênero e o 

empoderamento feminino frente à inserção no Programa Bolsa Família, que preconiza 

perspectivas de autonomia social.  
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RESUMO 
 

Este estudo apresenta como abordagem, o perfil social dos pescadores artesanais 

do município de Oiapoque/AP. O munícipio de Oiapoque está localizado na parte mais 

setentrional do estado do Amapá e tem sua costa banhada pelo Oceano Atlântico e possui 

importantes rios que compõem a rede hidrográfica, com condições propícias para a 

produção de pescado em águas interiores, estuarinas e marítimas, o que lhe confere um 

grande potencial para a atividade pesqueira, apresentando um número elevado de espécies 

em toda a sua extensão, se configurando em uma importante atividade econômica local. 

Nesse sentido, a pesquisa tem como objetivo caracterizar o perfil social dos pescadores 

artesanais da colônia de pesca Z-03, identificando suas principais particularidades no que 

remete ao contexto social, onde foram identificados: gênero, idade, escolaridade, tempo na 

profissão, estado civil, quantidade de dependentes e naturalidade. Para isso, foi realizada 

uma análise quali-quantitativa, à medida que o trabalho foi construído através de pesquisa 

bibliográfica, com o intuito de construir a fundamentação teórica. Na colônia de pesca desse 

município são cadastrados 642 pescadores artesanais, desse quantitativo posteriormente 

ocorreu a coleta de 30% dos registros totais dos processos de cadastro de pescadores 

artesanais do Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA. Os registros foram selecionados de 

forma aleatória, utilizando o programa Sistema de Sorteios em EXCEL 1.0, em seguida 

foram organizados e quantificados no Microsoft Office Excel 2010. Por fim, ocorreu a análise
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dos dados, que resultaram no perfil do pescador artesanal do município do Oiapoque sendo 

caracterizado por uma maioria masculina, entre 30 e 50 anos de idade, apresentando um 

baixo nível de escolaridade, possuem o ensino fundamental incompleto, com em média 25 a 

35 anos exercendo a profissão, quanto ao estado civil, são casados e possuem em média 3 

a 5 dependentes e de naturalidade amapaense. Conhecer o perfil social dos pescadores é 

fundamental mediante a importância econômica, social e cultural da pesca para o município 

de Oiapoque, uma vez que sistematização desses indicadores sociais possa subsidiar o 

planejamento público.  
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RESUMO 
 

O presente artigo trata-se de uma revisão de literatura para analisar a origem e a 

evolução dos partidos políticos no Brasil. Partindo do contexto histórico é possível perceber 

que nem sempre se teve a presença dos partidos na sociedade brasileira, somente a partir 

do Segundo Reinado é que se pode perceber a criação de dois grupos que detinham ideias 

diferentes de governar, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Através dessa dicotomia 

partidária o Brasil passou por um processo de transformação, criação e evolução de partidos 

que se constituíram em épocas diferentes, dentre esses partidos serão citados os que 

trouxeram maior relevância para a criação desse processo histórico, como por exemplo 

ARENA, PTB, PSDB, PT e assim por diante. Sendo assim, foi possível chegar à conclusão 

de que a criação dos partidos políticos no Brasil foi de fundamental importância para o pleito 

eleitoral, visto que a mesma trouxe benefícios que até hoje podem ser percebidos na 

sociedade como a diversificação de partidos políticos no processo eleitoral, dando a 

oportunidade aos cidadãos de estabelecer suas preferências. 
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CONFLITOS DE TERRAS NO PARÁ NA ATUALIDADE: ANÁLISE ATRAVÉS 
DA ECOLOGIA POLÍTICA 
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O Brasil é um dos países onde há mais concentração de terras, caracterizando 
a forte desigualdade no âmbito rural. Tais características vêm desde o tempo 
de sua colonização, com o domínio dos portugueses sobre as terras e a 
distribuição para a camada nobre da sociedade. Estes conflitos vêm se 
estendendo até a atualidade, marcada pela pobreza e miséria em diversos 
estados brasileiros, além dos embates violentos entre os latifundiários e os 
pequenos proprietários rurais, e o Pará é um dos territórios que também sofrem 
neste cenário, em abril de 1996, em Eldorado dos Carajás, no Pará, 19 
integrantes do MST foram mortos pela Polícia Militar. O objetivo desta pesquisa 
é analisar os conflitos no Pará de forma subjetiva através da metodologia 
qualitativa, partindo da análise da ecologia política e como estes embates por 
apropriação de terras afetam na estrutura social do país. 
  
 
 
Palavras-chaves: Brasil, Rural. Conflitos. 
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RESUMO 
 

A pesquisa sobre as remoções realizadas no município do Rio de Janeiro vem sendo 

realizada pelo Núcleo de Estudos sobre Território e Conflitos Sociais na Universidade 

Federal Fluminense em Campos dos Goytacazes. O estudo encontra-se em fase 

intermediária de seu desenvolvimento, tendo iniciado suas atividades nos primeiros meses 

de 2016. No caso desse trabalho, o enfoque estará na busca pela compreensão da 

importância da articulação do poder público e privado para o processo de remoção de 

determinados assentamentos informais urbanos situados nas regiões que sofreram mutação 

para a realização dos megaeventos desde o início de 2005. A metodologia empregada 

utiliza-se de fontes para o levantamento dos dados como os materiais produzidos tanto pela 

mídia hegemônica quanto por ativistas/ alternativa ou, até mesmo, a mudança jurídica 

direcionada para a legitimação das intervenções urbanísticas. As informações após serem 

coletadas passaram por um processo de análise e sistematização dos conflitos em uma 

tabela de classificação que contém a localidade, protagonistas e antagonistas, além das 

formas de contenção estatal e resistência popular. Posteriormente, está sendo promovido 

um detalhamento dos atributos expostos por esses conflitos urbanos como a produção de 

material escrito, gráficos, mapas e tabela de informações. Vale ressaltar que 

concomitantemente ao trabalho com as fontes ocorre uma discussão bibliográfica que 

fornece o embasamento teórico para o desenvolvimento dos resultados obtidos. Os autores 

discutidos sobre a problematização da espacialidade e sua relação com o poder são Henri 

Lefbvre, Milton Santos, Marcelo Lopes de Souza e Cornelius Castoriadis, já especificamente 

no caso das remoções o diálogo ocorre com Lucas Faulhaber, Lena Azevedo, Carlos Vainer 

e Raquel Rolnik. Os objetivos da pesquisa são de compreender as consequências das 

relações de poder que se constituem na esfera do público e privado, visando à realização
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das intervenções na cidade para os megaeventos que são compostos pelo Pan, Copa do 

mundo e Olimpíadas, principalmente na questão das reformas de mobilidade urbana e 

revitalização da área central que levaram a um conflito social. Os resultados parciais nos 

mostram como se deu a articulação dos responsáveis pelo capital privado e os 

representantes políticos para o aumento da especulação imobiliária desse município e os 

personagens que compuseram o processo das remoções, somando-se a isso vale ressaltar 

a notória mudança sócio- espacial que essa ação promoveu, reafirmando as diversas 

formas de segregação presentes na cidade do Rio de Janeiro.   
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Migração corresponde ao ato de trocar de país, de região, de estado e até mesmo de 
domicílio, podendo ser causado por fatores religiosos, psicológicos, sociais, 
econômicos, políticos e ambientais. 

No Brasil a econômia foi o que mais impulsionou migrações internas, desde os séculos 
XVII e XVIII com a busca por metais preciosos, em seguida com a expansão do café. O 
modo de produção capitalista promoveu a centralização das industrias no Sudeste, que 
gerou um grande deslocamento da população rural para as cidades, principalmente, pelo 
aumento da mecanização das atividades agrícolas em substituição da mão de obra, este 
deslocamento ficou conhecido como êxodo rural. 

Na procura por melhor qualidade de vida surge outro fator importante que é 
acompanhar a família, que ocorre pela necessidade dos membros da família de 
acompanhar o chefe ou o pai desta. Menos frequente, mas de igual importância é a 
migração motivada por questões de moradia, educação, dificuldades no relacionamento 
familiar, saúde, entre outros. 

Atualmente a região sudeste apresenta uma diminuição na migração, consequência da 
estagnação econômica e aumento do desemprego na região, assim o centro-oeste passou 
a ser o principal destino dos migrantes brasileiros, atraídos por políticas públicas de 
ocupação e desenvolvimento econômico na região como construção de Goiânia, 
Brasília, expansão da fronteira agrícola e investimentos em infraestrutura. 

O processo de desconcentração industrial vem contribuindo para um reordenamento do 
fluxo migratório no Brasil, tornando atraente inclusive a região nordeste, que no 
passado era considerada a principal região que dava origem as migrações, já a região 
sudeste se tornou uma ”exportadora” de pessoas. Este fluxo inverso, faz com que as 
pessoas que foram para o sudeste voltem para suas regiões, principalmente, no 
Nordeste. 

Esse retorno é consequência das péssimas condições de vida, escassez de emprego e 
racismo regional que a maioria das pessoas, principalmente, as que migraram no século 
XX sofrem. As cidades que recebem esses migrantes, em sua grande maioria, não 
possuem infraestrutura suficiente para receber um número grande de pessoas, dessa 

                                                 
1 Graduanda de Serviço Social, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, UFPA, Brasil. 
Email:alinec.fagundes@hotmail.com. 
2 Graduanda de Serviço Social, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, UFPA, Brasil. Graduada de 
Produção Publicitária, Faculdades Integradas Ipiranga, Brasil. Email:tay.anapinheiro@hotmail.com. 



forma, muitos vão procurar oportunidade no mercado informal e residir em habitações 
de baixas condições. 

As consequências das migrações também são variadas, assim como suas causas, como 
hibridização cultural, miscigenação da população, desestabilização econômica e de 
oferta de trabalho, aumento da população dos bairros periféricos, carência nos serviços 
públicos de saúde e educação, provocando excesso de alunos nas salas e hospitais 
superlotados, além disso pode haver problemas com relação a preconceitos étnicos, 
religiosos e culturais, além de perseguição política e de gênero. 
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RESUMO 
 

A expansão das igrejas é um fenômeno Mundial, com destaque na América Latina e, 

especificamente no Brasil tem alcançado maior representatividade a partir da vertente 

(neo)pentecostal. A disputa por territórios, fiéis e poder configura uma trama de relações e 

chama atenção pela especificidade em que cada segmento religioso se organiza. A partir 

disso é de interesse reflexivo compreender como que através dessas organizações 

configuram-se as histórias, as relações sociais, religiosas,  de trabalho e de poder e quais os 

interesses desses atores sociais que integram as lideranças dessas religiões? A Amazônia 

não foge dessa nova tendência e chama atenção pela presença de instituições religiosas 

que se empenham nas "missões sagradas" afim de conquistar território. A ocupação do 

território amazônico pela igreja católica é histórica e data desde a colonização do Brasil,  

contudo , o que se observa é que atualmente tem perdido espaço diante do fenômeno de 

crescimento das igrejas neo-pentecostais no país. Visualizar a  dimensão de como se dá o 

desenvolvimento neo-pentecostal nas comunidades rurais ou, mesmo como essas formas 

de desenvolvimento influenciam na produção de novas identidades comunitárias faz parte 

do nosso interesse de estudo .Temos como lócus de pesquisa a comunidade Monte das 

Oliveiras onde há a presença da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mas que também 

abriga famílias que mantém o catolicismo como fé. Localizada as margens do rioItaucú,
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município de Oeiras do Pará, PA, a comunidade caracteriza-se por ser composta,  

dominantemente, por comunitários que se declaram evangélicos . Neste sentido, o objetivo 

Central consiste em compreender a forma de desenvolvimento do movimento neo-

pentecostal na comunidade Monte das Oliveiras bem como sua espacialidade territorial. 

Como objetivos específicos temos: 1) identificar as características gerais da comunidade 

monte das oliveiras; 2) compreender as manifestações da vertente neo-pentecostal nela 

apresentada e quais as influências desta religião sobre a vida das pessoas que vivem na 

comunidade; 3) entender a produção das identidades sociais a partir da religião na 

comunidade e como que essa religião direta ou indiretamente vai interferir na cultura e 

identidade do ribeirinho; 4) refletir sobre a lógica de ocupação das igrejas, as relações de 

poder dentro da comunidade e a nova configuração da paisagem que é modificada através 

da tomada de território. Como metodologia, buscou-se a pesquisa bibliográfica os autores 

como Raffestin, Santos, Haesbaert, Roger afim de fundamentar o estudo. fez-se a pesquisa 

de campo por meio da observação, aplicação de questionários com representantes de 

grupos familiares e realização de entrevistas com as lideranças da comunidade e da igreja. 

Dadas essas condições e com base nos dados de campo, conclui-se que a fortificação da 

igreja evangélica nas áreas ribeirinhas se dá através da ocupação de territórios. O caráter 

de ocupação dessas igrejas têm um ordenamento desde a tomada de uma área, o 

loteamento dessas áreas entre as famílias, sobretudo da mesma religiosidade e em seguida 

com a implantação da igreja, configurando uma comunidade. Logo o pastor que está a 

frente desta religião tem poder e influência sobre a vida das pessoas e da comunidade.  
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OS DESAFIOS DA GESTÃO NA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII : FRENTE 
AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

 

Karla Danielly da Luz1 
   Adriane Cristina da Costa2 

Endrew Siqueira3 
Tâmyla Maíra Marruaz4 

 

A exposição sobre o tema, “Os Desafios da Gestão na Fundação Papa João XXIII: 
Frente aos Benefícios Eventuais”, trouxe a discussão sobre alguns pontos que envolvem 
a temática, sendo assim temos como objetivo analisar de que forma estes benefícios 
estão sendo administrados e de que forma a gestão tem conduzido os repasses para os 
usuários dentro da complexa realidade da sociedade contemporânea; verificar as 
estratégias adotadas pela gestão diante dos benefícios eventuais; quais os principais ou 
maiores desafios enfrentados pela gestão no repasse destes benefícios, e por fim, 
construir um debate que tem como ideia central, “Como os benefícios eventuais tem 
trazido a emancipação ou dependência dos usuários e de que forma a gestão administra 
isto”? 

O presente artigo foi dividido em tópicos que visam apresentar de forma clara e 
sucinta os níveis de gestão as competências de cada uma delas diante dos Benefícios 
Eventuais. Esse processo da gestão da política de assistência social de extrema 
importância para se qualificar uma política pública de responsabilidade do estado. Com 
base nos estudos de (Yasbek 1996) ressaltamos a discussão de que “as carências sociais 
são cumulativas e que ações assistenciais podem trazer tutela, reiteração da 
subalternidade quanto o acesso ao protagonismo” dependendo assim de como e de que 
formas essas ações são desenvolvidas.  

Buscando também entender dentro desse processo de como a idéia de “exclusão social” 
levantada por Mota (2006) fazem sentido dentro do contexto das demandas da 
Assistência Social, pois a busca por ela nos faz entender de forma concreta de vivencia 
de exclusão. Com base em pesquisa de campo conseguimos identificar que os 
beneficiários desses serviços só alcançam a emancipação conforme a articulação com a 
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rede de serviços, a desarticulação faz com que ocorram prejuízos a chegada à 
emancipação. 

Uma dificuldade verificada após pesquisa de campo é a falta de regulamentação 
municipal, que faz com que o número de usuários atendidos sejam afetados de forma 
que não se consiga realizar a ampla divulgação dos serviços, fazendo com que a 
população que dela necessita não tenha conhecimento e consequentemente não busquem 
os serviços disponíveis. 

Palavra Chave: Benefícios Eventuais. Gestão Pública. Emancipação.  
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POLÍTICAS AFIRMATIVAS: VIABILIDADE, VISIBILIDADE E 

OPORTUNIDADES EM FOCO NA INSERÇÃO FEMININA NO MERCADO DE 
TRABALHO. 
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Rayner Souza dos Santos3  

 
 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo explanar a luta por mais oportunidades e 
direitos no Brasil. As políticas de ações afirmativas que surgem como um gancho para 
tentar reduzir as desigualdades, possui um grande significado quanto à posição da 
mulher no Mercado de Trabalho, os avanços e retrocessos neste campo, bem como na 
luta para se conquistar uma efetiva igualdade de gênero, que as possibilite espaços na 
atividade econômica. A metodologia utilizada se deu por meio de pesquisa 
bilbliográfica, plataformas na rede de internet como IBGE e IPEA, entrevistas 
qualitativas semi-estruturadas. Visando despertar e ampliar o olhar da sociedade a cerca 
de um assunto que precisa ser refletido, discutido e analisado cuidadosamente no que se 
refere às melhorias tanto no acesso quanto no reconhecimento da mulher no meio 
profissional. 
 

 
Palavras-chaves: Oportunidade; políticas afirmativas; igualdade de gênero. 
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CONSEQUÊNCIAS DA ATUAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU NA 

GUERRA CIVIL DE EL SALVADOR À LUZ DA PERSPECTIVA PÓS-COLONIAL 

 
Matheus dos Santos da Silveira1 

 
 
RESUMO 
 

O conflito é inerente ao homem, mas a forma como ele é produzido e enfrentado 

varia de acordo com a conformação histórica que se encontra uma sociedade específica. Na 

dita história contemporânea, viu-se a emergência de organizações intergovernamentais, 

criadas utilizando a justificativa de lograr o bem-estar de todos, a partir dos princípios da paz 

e da segurança internacionais. No que consiste à segurança entre as nações, a ONU possui 

o Conselho de Segurança como sua máxima expressão. No presente artigo, serão 

discutidas as consequências da atuação do Conselho de Segurança da ONU na Guerra Civil 

de El Salvador, que perdurou entre 1980 e 1992, a partir da perspectiva pós-colonial 

aplicada às Relações Internacionais. Para atingir tal objetivo, o artigo está estruturado a 

partir contextualização uma tentativa de síntese teórica da perspectiva pós-colonial, 

ressaltando o papel de teóricos latino-americanos nas discussões empregadas; uma 

exposição de aspectos gerais referentes à Guerra Civil de El Salvador, a partir de pesquisa 

bibliográfica e documental empreendida, apresentando aspectos relevantes do conflito para 

o país e para o resto do mundo; uma exposição do Conselho de Segurança da ONU, 

exibindo aspectos gerais de sua formação e explicitando as resoluções do órgão referentes 

ao conflito. Tem-se como principais resultados encontrados a partir da pesquisa 

empreendida o fato de que a situação econômica do país continuou a ser um problema para 

a sociedade mesmo após a assinatura dos acordos, e consequente fim dos conflitos. O 

planejamento econômico realizado para o país pós-1992 objetivou uma liberalização 

econômica a todo custo, o que não foi traduzido em melhorias para a maioria da população; 

além disso, tentou-se introduzir no país, a partir das Nações Unidas, um modelo, constituído 

pela inserção de instrumentos típicos da democracia ocidental (acordos de paz; eleições 

presidenciais; desmilitarização, dentre outros), sem, entretanto, propiciar a sociedade 
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salvadorenha uma melhor qualidade de vida. Ademais, um dos legados, observados com 

maior intensidade atualmente, diz respeito a eminente violência, que possui taxas que 

assolam o país caribenho. Conclui-se que, embora melhorias tenham sido notadas, as 

intervenções se configuraram como mais úteis para quem às praticou do que para quem as 

recebeu. A reafirmação da hegemonia das potências mundiais no território não configurou 

em ganhos em longo prazo, considerando o locus de El Salvador. 

 
Palavras-chave: Oportunidade; políticas afirmativas; igualdade de gênero. 
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ANÁLISE E IMPLICAÇÕES DA TEORIA CRÍTICA DAS RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS NA CONSTRUÇÃO DO PORTO DE MARIEL EM CUBA (2010 A 
2014). 

 
 

Diego Luiz Ribeiro de Oliveira Martins1 

RESUMO 
 

Este texto propõe-se a demonstrar a utilização do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Social como agente ativo da política externa brasileira no período de 2010 

a 2014 através do financiamento de empresas brasileiras em obras de infraestrutura em 

países da América Latina e África. Foram utilizados artigos científicos, base de dados do 

IBGE, da OMC e do BNDES para analisar as implicações no caso de Cuba, com a 

construção do porto de Mariel nos arredores de Havana. Através de um breve panorama 

histórico das relações entre os países e da atuação do BNDES durante a virada do milênio, 

demonstrar-se-á como Brasil projeta-se cada vez mais como potência alternativa no cenário 

internacional, principalmente na América Latina. Influenciado pela teoria crítica de Robert 

Cox, pela tese do sub-imperialismo de Ruy Mauro Marini e pela teoria dos jogos de dois 

níveis de Putnam, discorre-se sobre a crescente influência brasileira em cúpulas de 

negociação internacional assim como a gradativa participação do empresariado tupiniquim 

em potenciais áreas de crescimento econômico, com notável referência à recente abertura 

do mercado cubano para investimentos estrangeiros. Fazendo parte do quadro histórico 

onde a cooperação sul-sul é priorizada na política externa do Itamaraty, a atuação do 

BNDES vem consolidando interesses nacionais brasileiros pontuais servindo como 

financiamento alternativo a fundos monetários controlados por países imperialistas. 
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Entretanto, estes acordos estabelecem também relações de super-exploração que 

podem ser associadas à lógica dos teóricos da dependência. Conclui-se que o BNDES é 

uma importante ferramenta de gestão da política externa brasileira, atuando de acordo com 

preceitos constitucionais e regimentais. Entretanto, ao fomentar a integração regional da 

América Latina e fortalecer a hegemonia brasileira na área, o BNDES torna-se alvo de 

críticas por setores civis que vinculam este modus operandi à ideologia partidária do então 

governo de Dilma Roussef. Este fato, aliado aos escândalos envolvendo a corrupção de 

vários membros da classe política brasileira, demonstra-se nocivo ao desenvolvimento de 

negociações e consensos importantes para o processo de integração regional e de 

cooperação sul-sul.  
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A IMPORTÂNCIA DO FORTALECIMENTO DO MERCADO INSTITUCIONAL DE 

ALIMENTOS NO ESTADO DO PARÁ PARA PROMOÇÃO DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
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A Constituição Federal de 1988, ao definir o acesso à alimentação adequada como direito 
fundamental e irrestrito ao conjunto da população brasileira, induziu nas duas últimas décadas 
avanços significativos no marco legal de políticas públicas voltadas para a segurança alimentar e 
nutricional. Neste contexto, destacam-se as políticas voltadas para o Mercado Institucional de 
Alimentos, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE). É fundamental, compreender a articulação entre estes dois programas, 
em face da centralidade da produção de alimentos na agricultura familiar, responsável por mais de 
60% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Há dois grandes desafios, na atual 
conjuntura dos programas voltados para o Mercado Institucional de Alimentos no Pará: o primeiro, 
é a garantia de alimento saudável, algo possível pela consolidação de práticas produtivas orgânicas 
e agroecológicas presentes na agricultura familiar; o segundo, diz respeito à regularidade da 
produção e constituição de uma logística de abastecimento, em bases sustentáveis, capaz de atender 
as demandas dos beneficiários da alimentação escolar e da doação de alimentos ou de outras 
demandas de compras governamentais. No caso do Estado do Pará, observa-se uma tendência de 
redução do acesso dos agricultores familiares ao PAA, algo que precisa ser imediatamente alterado, 
mas que dependerá do apoio das estruturas da esfera governamental local e de uma ação mais 
contundente do governo estadual. Em relação, ao PNAE há avanços importantes, com a ampliação 
das compras governamentais por alguns municípios, no alcance do patamar mínimo de 30% ou até 
maior de compras de produtos da agricultura familiar, contudo, os estudos identificam várias 
distorções, como o aparecimento de organizações econômicas que se apropriam da produção 
familiar e comumente chamadas de falsas cooperativas. Observa-se na atualidade uma crise de 
efetividade de políticas públicas no Brasil. Por isso, é central garantir o fortalecimento do mercado 
institucional de alimentos por meio do controle social (Conselhos Municipais de Alimentação 
Escolar, Segurança Alimentar e Nutricional, de Educação e Saúde e outras formas de manifestação 
da sociedade civil). Em suma, ativar as representações políticas da sociedade se tornar fundamental 
para garantias de direitos, neste caso, a segurança alimentar e nutricional, com vista à soberania 
alimentar. 
 
PALAVRAS – CHAVES: Mercados Institucionais de Alimentos. Agricultura Familiar. Estado do 
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O PLANO MAIS IDH E A PRODUÇÃO HABITACIONAL:  

CONTRIBUIÇÕES PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA E TRABALHO 
NA ÁREA RURAL DOS MUNICÍPIOS DE BELÁGUA E CAJARI, MARANHÃO. 
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RESUMO 
 

Desenvolvido em um processo dinâmico, que combina planejamento e ação, o Plano 

Mais IDH conta com o poder de intervenção do Governo do Estado para influir positivamente 

em regiões maranhenses há décadas esquecidas. Combinando programas que visam 

melhorar as condições de ensino e saúde das comunidades com criação de novas 

oportunidades de trabalho e renda nos municípios selecionados, a metodologia adotada 

pelo Plano vem resultando em procedimentos dinâmicos no qual o planejado no curto prazo 

é imediatamente executado, em um movimento que exige debate e atuação permanentes. 

Em função deste contexto, ainda que embasado em atualizados dados estatísticos sobre as 

condições gerais de vida das regiões e contando com processos participativos que 

envolvem o poder municipal e a sociedade civil organizada, o Plano exige constante 

monitoramento e avaliação de cada uma de suas ações, procedimento indispensável para 

assegurar os efeitos positivos previstos. Para isso, o acompanhamento dos programas e 

ações que agora se iniciam em muitos dos municípios selecionados pelo Plano é 

fundamental para identificar e avaliar os procedimentos adotados, bem como cada um dos 

passos dados para execução do planejado. Desta forma, a definição de métodos de 
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monitoramento e avaliação das ações em andamento torna-se indispensável para o bom 

desempenho do Plano, fazendo com que o uso de indicadores, capazes de acompanhar o 

ritmo dos programas, apresente-se como um instrumento possível de aplicabilidade nas 

diversificadas e urgentes intervenções em andamento no Maranhão. 

A pesquisa consiste em acompanhar a construção das casas de alvenaria, no que 

diz respeito à qualidade e prazos das obras e também acompanhar os beneficiários do 

programa, em relação ao processo de adaptação, a transição que se dá na mudança brusca 

de moradia, obrigando os mesmos a seguirem novo estilo de vida, até então não praticado, 

como por exemplo, a troca da sentina pelo vaso sanitário. Também é estudado a produção, 

sociabilidade e o espaço no meio rural, buscando entender as atividades produtivas, a 

organização social e as formas de convívio e moradia desse povoado. 

A metodologia aplicada foi dividida em três momentos: a primeira de base teórica, a 

qual foi feito um estudo bibliográfico sobre o conceito do rural no Brasil e no Maranhão, com 

foco no histórico de sua constituição, perfil socioeconômico de população rural, suas formas 

de organização social e produção agropecuária e extrativista, a segunda destinada à coleta 

dos dados empíricos sobre a realidade municipal em análise e a terceira para finalização do 

relatório final da pesquisa. 
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JUNTO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO BAIXO-PARNAÍBA 
MARANHENSE 
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Ruan Didier Bruzaca2 

RESUMO 
 

Estudo realizado acerca da atuação da advocacia popular junto às comunidades 

quilombolas do Baixo-Parnaíba maranhense como forma de ruptura ao direito tradicional. 

Examina-se o tema a partir da contextualização histórico-jurídico-social dos remanescentes 

quilombolas no Maranhão. Situa-se, ademais, o trabalho das instituições de justiça no 

Estado, pontuando a atuação da advocacia popular, ponderando sua articulação perante as 

comunidades do Baixo-Parnaíba maranhense e sua colaboração para a ruptura ao direito 

tradicional. Preleciona-se que o judiciário maranhense atua desconforme a identidade dos 

quilombos, preconizando decisões que fortalecem a dominação do Direito, sendo a 

advocacia popular aliada a contracultura judicial, de forma a colaborar para a salvaguarda 

dos direitos dos povos tradicionais. Parte-se de uma exploração que contorna diversas 

concepções pré-prontas, concebendo familiarização com a temática por meio do estudo das 

comunidades quilombolas maranhenses e da instituição supramencionada, utilizando-se de 

entrevistas, dados, dentre outras bases, limitando-se, contudo, ao âmbito teórico. 

Palavras-chaves: Advocacia popular, comunidades quilombolas, Baixo-Parnaíba 

maranhense. 
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O presente trabalho tem o intento de analisar a luta quilombola no judiciário, através da 
crítica ao modelo etnocêntrico de propriedade e como a visão colonial interfere na 
formação do espaço, do sujeito e da forma como ele se enxerga no espaço. Destacar-se-
á o contexto da região do Baixo Parnaíba Maranhense, área de grande concentração de 
comunidades quilombolas e intenso crescimento do agronegócio. Na medida em que 
não se assegura a titulação das comunidades quilombolas, particulares ajuízam ações 
visando manter-se na área ou expulsar os quilombolas. As comunidades que já possuem 
a titulação também sofrem com a deslegitimação deste instrumento diante da discussão 
possessória. No judiciário há a manutenção de conceitos, normas e técnicas jurídicas 
fundamentadas única e exclusivamente na propriedade privada. Há uma desvelada 
deslegitimação de direitos de quilombolas em contraposição à inquestionabilidade da 
propriedade, representada por meio de títulos, documentos oficiais e reconhecimento do 
Estado. A forma de apropriação da terra que se reflete na propriedade privada decorre 
de uma experiência econômica e social específica, mas que se impõe a outras 
realidades. Com isso se constata seu caráter etnocêntrico e colonizador, cuja 
continuidade pode ser destacada com os conflitos fundiários quando levados à juízo. 
Assim, o modelo de propriedade adotado pelo judiciário gera a destruição da terra como 
política social e a construção da propriedade como mercadoria e ativo financeiro.  
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NAS TRILHAS DOS QUILOMBOLAS: UM ESTUDO SOBRE CLASSIFICAÇÕES 

CRIMINALIZADORAS DE ESCRAVOS FUGITIVOS AO REDOR DOS ALGODOAIS 
MARANHENSES (1755-1810). 
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RESUMO: 
 

A criação de uma Companhia Geral do Comércio do Maranhão e Grão- Pará mudou 
o cenário maranhense frente ao capitalismo mundial. O cultivo de algodão por meio da mão 
de obra escrava transformou-se em um negócio de muitos lucros. A mão de obra escrava 
era utilizada em diversos trabalhos, especialmente na plantação, colheita e armazenamento 
do algodão. Contudo, as autoridades governamentais temiam os escravos, que eram a 
maioria neste período, insurgissem atrapalhando as lavouras. Por essa razão, surgiram 
sistemas de vigilância e controle de comportamentos criminalizados voltados para a 
população de trabalhadores escravos, atuando como forma de policiamento. Este trabalho 
busca avaliar as classificações jurídico-policiais atribuídas as populações de escravos 
fugitivos de fazendas algodoeiras no Maranhão (1755-1810). A relação entre antropologia e 
história permite a reconstrução de períodos históricos através das diversas manifestações 
culturais existentes. Pensar em uma antropologia que reflete diretamente sobre os 
processos históricos não é uma tarefa atual. Assim sendo, através da recente produção em 
antropologia do direito e da justiça no Brasil, buscamos compreender como essas relações 
são narradas e em quais tipos de documentos a elas temos acesso. As questões que nos 
surge são: quais as características dos tipos de narrativas sobre esses agentes sociais, e 
em quais documentos podem ser encontradas?  A antropologia de arquivos nos permite 
identificar e classificar as abordagens dos pesquisadores que operam com análises de 
processos antropológicos e históricos, percebendo em que termos populações de escravo 
em situação de escravidão constroem ações e estratégias de resistência e busca de 
liberdade. 
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AS TERRAS DE REMANESCENTES QUILOMBOLAS NO AMAPÁ: SÍMBOLO DE 
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RESUMO: 
 

O presente artigo objetiva a compreensão dos processos de reconhecimento e 

titulação territorial das comunidades quilombolas no Amapá. A pesquisa tem caráter 

documental. Foram feitas pesquisas na biblioteca da Universidade Federal do Amapá – 

UNIFAP, do Núcleo de Estudos em Espaço e Representações do Amapá – NEER/AP e da 

Revista Eletrônica de Humanidades do Curso de Ciências Sociais – PRACS/UNIFAP com 

intuito de levantar dados bibliográficos sobre a temática. O reconhecimento e titulação das 

terras de remanescentes quilombolas são considerados um ato político, no sentido de que 

quando os remanescentes de quilombos reivindicam seu direito à terra, direito que lhes foi 

negado ainda no período colonial com a “Lei de Terras”, estão negando o lugar marginal que 

lhes foi designado na sociedade. Para compreender o processo de reconhecimento, assim, 

faz-se necessário compreender o processo de autoconstituição dos remanescentes 

quilombolas como grupos sociais e de culturas diferenciadas, fenômeno descrito nesta 

pesquisa com a categoria de etnogênese. Conclui-se que há uma demora institucional no 

reconhecimento oficial e na titulação dos territórios quilombolas. O Incra, que deveria ser um 

órgão “aliado”, com o programa “Terra Legal”, tem tornado a regulamentação fundiária um 

processo lento e distante. Nesse sentindo, das 40 comunidades de remanescentes 

quilombolas no Estado do Amapá, somente 5 possuem o título definitivo de seu território, 

enquanto que a maioria está há mais de dez anos aguardando a titulação e possuem 

somente a certificação de remanescentes quilombolas. 
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A GEOTECNOLOGIA COMO FERRAMENTA PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO 

A POSSE DO TERRITÓRIO DO POVO MURA DO RIO ITAPARANA. 
 

Matheus Pinto de Souza¹ 

RESUMO 
 

O trabalho objetivou dar ferramentas ao povo Mura do rio Itaparanã que os auxiliem 
a evidenciar os laços que o povo tem com o território, uma vez que este é requisito para o 
reconhecimento e demarcação das terras indígenas pelos órgãos competentes. Assim, a 
convite do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, foi oferecida uma oficina de mapas 
e de uso do GPS, nos dias 21, 22 e 23 de outubro de 2016, na aldeia da tribo Mura do rio 
Itaparanã, localizada no km 70 da br 230, entre os municípios de Humaitá e Canutama, no 
sul do Amazonas. O minicurso foi ministrado introduzindo noções básicas de cartografia e 
orientação, pontos cardeais e colaterais, apresentando conceitos de meridianos e paralelos, 
para o reconhecimento então da forma de funcionamento do Sistema de Posicionamento 
Global - GPS, disposição de satélites em orbita e de que forma funciona demarcação de 
pontos específicos na superfície terrestre por meio deste sistema e então lhes foi 
apresentado o aparelho receptor do sinal GPS e ao final do curso, com o intuito de 
dinamizar e fixar o que foi trabalhado anteriormente, com auxílio de vários aparelhos 
receptor do sinal GPS, foram feitas atividades práticas no local. No dia seguinte, distribuídos 
em grupos os índios percorreram toda a área reivindicada a fim de identificar os pontos 
principais de uso do território através de marcações pontuais dos locais de caça, pesca, 
plantio, espaço de rituais, cemitério, castanhais, moradias, para assim ao fim do trabalho 
todos os índios produzissem um grande mapa da aldeia, levando em conta a suas noções 
de espacialidade e convívio socioespacial, munidos dos conhecimentos adquiridos na 
oficina. O trabalho resultou através do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, em um 
mapa temático que será publicado em forma de fascículo que conta a trajetória de luta do 
povo Mura pela demarcação das terras e como os constantes casos de invasão do território, 
por eles reivindicado, e de como esses episódios implicam em grande sofrimento para o 
povo, e neste sentido reafirmar a identidade dos Mura atrelada ao uso e vivencia no território 
em questão. 
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UMA LUTA POR RECONHECIMENTO: O CASO GAMELA (MA) 
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Os Gamelas constituem um povo indígena localizado em Viana – MA que está em 
processo de luta pelo reconhecimento étnico e por um território. No dia 30 de abril deste 
ano sofreram uma tentativa de massacre por parte dos fazendeiros locais. Antes do 
ataque, haviam sido designados por um deputado federal como “pseudoindígenas”. A 
partir desse confronto e dessa colocação configurou-se um debate que tem exercido 
influência no processo de luta desse povo. Trata-se de um conflito interétnico que 
resulta de longo processo histórico e tem sido marcado pelo exercício da colonialidade 
do poder e do ser (QUIJANO, 2005).  
Neste texto, procuramos analisar, a partir de trabalhos acadêmicos produzidos sobre 
esse povo, de matérias veiculadas pela imprensa escrita e falada e de entrevistas com 
membros de instituições que estão envolvidos no conflito, assim como com os Gamelas, 
as fronteiras não mais geográficas e sim culturais que são impostas a esse povo. 
Fronteiras que delimitam não até onde eles podem ir culturalmente, mas a partir “de 
onde” eles podem seguir para que sejam considerados indígenas. O que os fazem 
índios? Quem tem autoridade legitimada para afirmar sua indianidade? Como a 
população do entorno os vê? Procuramos situar nossa análise no contexto da diferença 
colonial (MIGNOLO, 2003) que emerge no centro da “periferia” e onde histórias locais 
como as dos Gamelas se relacionam com os projetos globais.  
A necessidade de reconfiguração diante das atuais demandas por reconhecimento tem 
levado esse povo a um processo de emergência étnica, de reorganização em prol de seus 
direitos identitários. A luta atual povo, além de ser uma luta pela terra é também pela 
permanência de suas especificidades, a maneira como compreendem o mundo a sua 
volta e seu próprio mundo, as formas de lidar com o passado e com o futuro.   
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A IMPORTÂNCIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS INDÍGENAS NOS PROCESSOS 
DE CONSTITUCIONALIZAÇÃO: UMA ANÁLISE COMPARADA ENTRE BRASIL E 

BOLÍVIA 
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RESUMO: 
 

O objetivo desta pesquisa é compreender a relação entre os movimentos sociais 

indígenas e as instituições políticas no contexto da luta pela afirmação de seus direitos. Para 

isso, serão delimitadas as semelhanças e as diferenças das lutas indígenas nos contextos 

de redemocratização ocorridos no Brasil e na Bolívia. Assim, será enfatizado que os 

processos de transição e de consolidação democrática se dão no campo das lutas sociais, 

ao mesmo tempo em que serão revistos conceitos centrais da Ciência Política como 

modernidade e democracia. 

O referencial teórico do trabalho será pautado no pensamento descolonial. Essa 

corrente é essencial para a construção de um caminho que vise o desvelamento do mito da 

modernidade e, principalmente, para proporcionar o protagonismo de histórias, lutas e 

discursos silenciados pela retórica moderna ocidental, que é extremamente excludente. 

Surge, então, o questionamento da possibilidade de falar sobre a realidade latino-americana 

mantendo vínculos com uma expressão que é eminentemente europeia, criada para 

responder a questões existenciais da Europa, cujos fundamentos invocam necessidades 

vivenciadas localmente em determinado momento de uma história que não é latino-

americana.  

Como alternativa ao uso de categorias importadas e inadequadas para a realidade 

analisada, a conquista dos direitos indígenas em questão será analisada a partir do novo 

constitucionalismo latino-americano. Essa abordagem consiste em um movimento social,
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jurídico e político, voltado à ressignificação do exercício do poder constituinte, da 

legitimidade, da participação popular e do próprio conceito de Estado. O Estado do novo 

constitucionalismo latino-americano é o Estado plurinacional, que reconhece a pluralidade 

social e jurídica, respeitando e assegurando os direitos de todas as camadas sociais. 

 Com isso, está sendo proposta uma nova independência e a criação de um Estado 

participativo e efetivamente democrático. Além disso, há uma ressignificação de conceitos 

como legitimidade e participação popular, direitos fundamentais da população, de modo a 

incorporar as reivindicações das parcelas historicamente excluídas do processo decisório, 

notadamente a população indígena. O Estado plurinacional reconhece, pois, a democracia 

participativa como base da democracia representativa e garante a existência de formas de 

constituição da família e da economia segundo os valores tradicionais dos diversos grupos 

sociais (étnicos e culturais) existentes.  

Tomando como terreno comum das lutas indígenas latino-americanas tanto o 

pensamento descolonial quanto a proposta do novo constitucionalismo,a metodologia 

utilizada tem o papel de esclarecer as proximidades e os afastamentos das lutas indígenas 

da Bolívia e do Brasil pela conquista de garantias constitucionais. Com esse intuito, num 

primeiro momento, será feito um mapeamento das principais estratégias de ação de cada 

caso. Em seguida, serão comparadas a Constituição do Estado Plurinacional da Bolívia com 

a Constituição Federal do Brasil de 1988 no que diz respeito aos direitos indígenas. Com 

isso, será possível perceber quais estratégias de luta foram mais eficazes no acesso ao 

espaço público e, consequentemente, conquistaram mais espaço no texto constitucional 

correspondente.  
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A EXPANSÃO DO CAPITALISMO NO BRASIL: DIREITOS TERRITORIAIS INDÍGENAS 

SOB AMEAÇA  

Raysa Antonia Alves Alves1 

Flávia do Amaral Vieira2 

RESUMO: 
 

O presente artigo buscou investigar a relação entre a expansão do grande capital no 

Brasil e violações aos direitos territoriais indígenas, demonstrando que este fenômeno 

impacta diretamente o gozo do direito à vida digna destes povos, conforme dispõe o artigo 4 

da Convenção Americana de Direitos Humanos. Mediante pesquisa bibliográfica, investigou-

se como o avanço da fronteira agro-industrial e a atuação de seu lobby influi sobre a 

redução dos direitos territoriais indígenas no Brasil, através do processo de captura 

corporativa da democracia, evidenciado na constatação de que Estado brasileiro corrobora 

historicamente para os processos de destituição territorial dos povos indígenas. Os 

resultados demonstram que a violação dos direitos territoriais indígenas implica diretamente 

na violação do direito a vida digna, consubstanciado, também, ao projeto de vida destes 

povos. 

 

Palavras-chaves: direitos territoriais indígenas; expansão do grande capital; violação do 
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UTOPIA E EDUCAÇÃO DO CAMPO: A LUTA CONTRA O FECHAMENTO DE 

ESCOLAS RURAIS NA AMAZÔNIA PARAENSE 
 

Josiane Nascimento da Silva1 
 

RESUMO 
 

O trabalho é fruto de reflexões introdutórias sobre o fechamento de escolas rurais no 

Pará. Este fenômeno, embora tenha suas raízes fincadas há tempos, tem crescido 

alarmantemente nas últimas décadas em todo o Brasil, apesar do expressivo índice de 

analfabetismo exposto nas estatísticas oficiais, onde os habitantes do meio rural figuram 

como maioria. A partir dos dados do censo de 2014, apresentamos uma visão panorâmica 

do quantitativo de escolas que foram extintas nos municípios paraenses integrantes das 12 

mesorregiões. Como perspectiva utópica, apresentamos o Disque Denúncia contra o 

fechamento de escolas do campo, iniciativa de movimentos sociais reunidos no Fórum 

Paraense de Educação do Campo junto ao Ministério Público Federal  que visa barrar o 

fechamento desordenado de escolas pelo Estado e Municípios. As escolas do campo, 

enquanto espaços de criação e reprodução de cultura camponesa em suas diversas 

manifestações são territórios de disputa por projetos antagônicos, por isso defendidas pelos 

movimentos camponeses contra a lógica neoliberal imposta pelas elites governantes. 

Minimizar os impactos sociais, econômicos e educacionais ocasionados às comunidades 

camponesas pela denúncia com vistas à plena efetivação da Lei 12.960/2014 constitui a 

utopia que move esses coletivos na luta pela garantia do direito à educação pública. Nessa 

perspectiva, a iniciativa do Fórum Paraense de Educação do campo junto ao Ministério 

Público Federal no Pará constitui-se num instrumento de resistência local movido a utopia 

por um outro projeto de  sociedade. 
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MOVIMENTOS SOCIAIS, EDUCAÇÃO DO CAMPO E O DESENVOLVIMENTO DA 

AMAZÔNIA/BRASIL EM DISPUTA: UM ESTUDO SOBRE A EXPERIÊNCIA DO 
MST SOB O ENFOQUE DAS EPISTEMOLOGIAS DO SUL 
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RESUMO 
 

Este escrito é parte de um esforço de análise conjunto que vem sendo realizado pelo 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Desenvolvimento, Educação e Trabalho na Amazônia 

(GEPDETAM) da Universidade do Estado do Pará (UEPA) a respeito dos movimentos e 

grupos sociais do/no meio rural amazônico que constroem e reconstroem as suas dinâmicas 

de sociabilidade, produção e educação frente ao avanço da fronteira econômica na 

Amazônia e os modelos de desenvolvimento da região e do Brasil. Assim como em outras 

pesquisas que o grupo realizou e vem realizando (PIBIC/FAPESPA; PIBIC/UEPA), neste 

novo projeto (PIBIC/CNPq)4, aprovado pelo edital nº 24/2017 da UEPA, pretendemos 

orientar os estudos sob a abordagem das Epistemologias do Sul. Investigando a experiência 

da Agroecologia no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) atrelada as 

suas relações com os Povos e Comunidades Tradicionais, com efeito, essa pesquisa ganha 

o acréscimo de outros elementos dessa perspectiva pós-colonial, a exemplo dos 

procedimentos da Sociologia das Ausências; da Sociologia das Emergências; Ecologia de 

Saberes e Trabalho de tradução (intercultural), trabalhados por Boaventura de Sousa 

Santos. O MST vem incorporando ao seu repertório de lutas e resistência a agroecologia, 

sendo ela entendida como uma alternativa de desenvolvimento que se opõe ao 

agronegócio. Nesse sentido, a agroecologia vem se apresentando como uma relação, nos
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ATIVIDADE PESQUEIRA E ORGANIZAÇÃO SOCIAL: O CASO DAS 
COMUNIDADES IGARAPÉ GRANDE, JOÃO PILATOS E CAJUEIRO 
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RESUMO: 
 

Este estudo objetiva examinar como a atividade pesqueira está estruturada e se 

relaciona com os processos de organização social existentes em comunidades insulares 

amazônicas, buscando, compreender se as organizações associativas relacionadas com a 

pesca estão desenvolvendo seu papel social, político e econômico a partir da relação 

associado e sociedade. Para isso escolheu-se como recorte espacial as comunidades de 

Igarapé Grande e João Pilatos localizadas na Ilha João Pilatos e a comunidade Cajueiro, 

localizada na Ilha Santa Rosa, região insular do município de Ananindeua (Pa). Tais 

comunidades foram selecionadas por: possuírem o maior número de habitantes e abrigarem 

múltiplas organizações socais que atuam com a trabalhadores da pesca. No que concerne 

as organizações existentes nestes territórios, este estudo está voltado para as seguintes: 

Associação dos Moradores e Pequenos Produtores Rurais da Ilha de Igarapé Grande – 

AMPPRIG, Associação de Pescadores Artesanais, Aquicultores, Marisqueiros e Produtores 

Rurais das Ilhas de Ananindeua – APAAPRIAN, Associação dos Moradores e Pequenos 

Produtores Rurais de João Pilatos – AMPPRJP e a Colônia de Pescadores do município a 

Z-93, uma vez que tais instituições relacionam-se a estruturação e desenvolvimento da 

atividade pesqueira no município. O arcabouço teórico que embasa a pesquisa perpassa 

pelos conceitos de comunidade, organização social, associativismo, movimentos sociais e 

atividade pesqueira, Amazônia e pesca artesanal. A pesquisa é do tipo estudo de caso, de 

natureza qualitativa, utilizando-se também a Pesquisa Narrativa como ferramenta
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3 Bacharel e Licenciado em Geografia. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, 
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metodológica. Os dados e informações aqui apresentados foram levantados em campo por 

meio de entrevistas semiestruturadas, observações, análises documentais, anotações de 

campo, registros fotográficos e audiovisuais, subsidiados por revisão bibliográfica. Conclui-

se que as organizações sociais se constituem em força estratégica capaz de proporcionar 

melhores condições locais de vida das pessoas seja na zona rural ou nos centros urbanos, 

possibilitando uma maior participação social e estreitamento dos laços entre a sociedade e o 

poder público, sob todas as suas dimensões, podendo estes tipos de organizações serem 

inseridas como alternativa de desenvolvimento local e sustentabilidade social. No entanto, 

as organizações objeto deste estudo, apontam para a necessidade de estruturação e 

organizacional para que consigam beneficiar não somente os pescadores associados, mais 

também contribuir com o fortalecimento da categoria através do apoio junto a Colônia. Os 

resultados apresentados possibilitam repercussão tanto no campo teórico quanto no campo 

prático, uma vez que as pesquisas relacionadas as organizações sociais e a atividade 

pesqueira no município de Ananindeua são escassas, e esses estudos podem, 

eventualmente, contribuir para os objetivos e atuações dessas representações sociais. 
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termos de Carlos Walter Porto Gonçalves, de r-existência camponesa em contraponto ao 

padrão hegemônico de desenvolvimento subordinado a lógica do capital econômico 

mundial. E se inscrevendo no quadro das novas experiências de produção e com novas 

gramaticas socioambientais coletivas. Concomitantemente à luta pelo acesso e uso da terra 

e/ou do território que o MST vem encampando no Brasil e, em particular na Amazônia, há 

também, uma preocupação por parte do movimento, em orientar a formação política e 

educacional dos acampados ou assentados rurais com a finalidade de neles instigar uma 

consciência crítica da sociedade e de seus conflitos, bem como o conhecimento e/ou o 

reconhecimento dos direitos e ideais pelos quais lutam, que, por conseguinte, se expressam 

através de instrumentos e práticas educativas. 
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A LEGITIMIMAÇÃO DA OCUPAÇÃO DAS TERRAS DO ALTO RIO GUAMÁ: MUNICÍPIOS, 

AGRICULTORES E INDÍGENAS EM QUESTÕES TERRITORIAIS. 
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RESUMO: 
 

Os Gamelas constituem um povo indígena localizado em Viana – MA que está em 

processo de luta pelo reconhecimento étnico e por um território. No dia 30 de abril deste ano 

sofreram uma tentativa de massacre por parte dos fazendeiros locais. Antes do ataque, 

haviam sido designados por um deputado federal como “pseudoindígenas”. A partir desse 

confronto e dessa colocação configurou-se um debate que tem exercido influência no 

processo de luta desse povo. Trata-se de um conflito interétnico que resulta de longo 

processo histórico e tem sido marcado pelo exercício da colonialidade do poder e do ser 

(QUIJANO, 2005).  

Neste texto, procuramos analisar, a partir de trabalhos acadêmicos produzidos sobre esse 

povo, de matérias veiculadas pela imprensa escrita e falada e de entrevistas com membros 

de instituições que estão envolvidos no conflito, assim como com os Gamelas, as fronteiras 

não mais geográficas e sim culturais que são impostas a esse povo. Fronteiras que 

delimitam não até onde eles podem ir culturalmente, mas a partir “de onde” eles podem 

seguir para que sejam considerados indígenas. O que os fazem índios? Quem tem 

autoridade legitimada para afirmar sua indianidade? Como a população do entorno os vê? 

Procuramos situar nossa análise no contexto da diferença colonial (MIGNOLO, 2003) que 

emerge no centro da “periferia” e onde histórias locais como as dos Gamelas se relacionam 

com os projetos globais.  

A necessidade de reconfiguração diante das atuais demandas por reconhecimento tem 

levado esse povo a um processo de emergência étnica, de reorganização em prol de seus

                                                            
1Graduando em História pela Universidade Federal do Pará, campus de Bragança e membro do Grupo de 
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 direitos identitários. A luta atual povo, além de ser uma luta pela terra é também pela 

permanência de suas especificidades, a maneira como compreendem o mundo a sua volta e 

seu próprio mundo, as formas de lidar com o passado e com o futuro.  
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TERREIROS E AFOXÉS – TERRITÓRIOS DE NEGRITUDE NA LUTA CONTRA A 
INTOLERÂNCIA RELIGOSA E PELA AFIRMAÇÃO DA NEGRITUDE EM TERRAS 

AMAZÕNICAS 
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RESUMO: 
 

A proposta deste Poster é apresentar ações desenvolvidas em um território de 

negritude que se apresenta sob múltiplas faces: uma comunidade de terreiro (Ilê Axé Omim 

Ofá Karê), uma associação cultural (AFAIA- Associação Filhos e Amigos do Ilê Axé), um 

grupo de teatro Grupo Bambarê - Arte e Cultura Negra e um afoxé (Ita Lemi Sinavuru). Seus 

objetivos, para além da comunidade religiosa é lutar contra o racismo, divulgar a cultura 

negra, abrir caminhos para implementação da Lei 10639/03 que institui a história da África e 

dos afro-brasileiros na educação básica.  

Duas questões importantes são evidenciadas nestas ações. De um lado, as alianças com 

partidos políticos que trazem benefícios ou problemas conforme a gestão municipal e 

estadual. A participação nos conselhos de cultura, segurança pública, de equidade racial e 

gestão tem sido uma constante, mas os benefícios para as comunidade-terreiros estão bem 

aquém das necessidades destes grupos. Lutam ainda ações que visem a proteção do culto, 

o livre acesso aos cemitérios e ao atendimento religioso aos seus adeptos e filhos que por 

ventura estejam hospitalizados estão longe de serem respeitados. Nos tempos atuais tem-

se observado o aumento da violência contra os terreiros com 06 assassinatos de sacerdotes 

na região metropolitana de Belém em um ano; imposição da lei do silêncio e até batidas 

policiais sob alegação de tortura a animais. E, de outro lado, um novo adversário vem se 

apresentando cada vez mais forte: os grupos pentecostais e neopentecostais. Alguns afro-

religiosos chegam mesmo a afirmar que estamos vivendo uma nova era de caça às bruxas. 
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Só que desta vez, sem fogueiras e execuções em praças públicas que mutilavam e 

queimavam corpos. Hoje, as fogueiras santas queimam simbolicamente: histórias, tradições, 

respeito, dignidade, autoestima. São campanhas maciças que se assemelham a uma 

cruzada contra o mal, obrigando as comunidade-terreiros a se vizibilizarem cada vez mais 

para se protegerem. Se antes a invisibilidade foi a estratégia para sobrevivência, hoje o 

processo é inverso. É necessário publicizar cada vez mais a comunidade para que ela seja 

protegida pelos mesmos setores do Estado que outrora lhes perseguiram como Ministério 

Público, Ordem dos Advogados do Brasil e Secretarias de Justiça. E neste contexto, mais 

uma vez o afoxé toma para si esta luta. Ao apresentar-se em shows, campanhas 

publicitárias e manter viva na região amazônica a tradição dos afoxés. 
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RACISMO E INTOLERÂNCIA - O GENOCÍDIO DE LIDERANÇAS AFRO 

RELIGIOSAS EM BELÉM DO PARÁ 
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RESUMO: 

 

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de demonstrar a invisibilidade 

midiática, relativa a crescente violência sofrida por lideranças de tradições de matriz africana 

na Região Metropolitana de Belém do Pará. No ano de 2016, mais de dez casos de 

homicídios de pais de santo foram registrados, no entanto, a repercussão sobre estes 

acontecimentos pela imprensa local se mostrou mínima e superficial. O formato utilizado 

para retratar este tema, além do presente artigo, foi um documentário jornalístico em áudio, 

ou radiodocumentário. Em ambas as produções, são abordadas as possíveis causas para 

os crimes, a partir de entrevistas com comunidades de terreiro e representantes de órgãos 

ligados à segurança pública, tendo como enfoque principal a morte do afro religioso Ivonildo 

dos Santos, conhecido como Pai Banjo, assim como, são analisadas as matérias que foram 

veiculadas no ano de 2016 referentes às mortes dessas lideranças. A intolerância, o racismo 

e o fundamentalismo religioso são apontados por algumas destas fontes como as principais 

motivações destes crimes e são tratadas pelos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz 

Africana e de Terreiro como genocídio. Nesse sentido, à luz dos estudos de Luiz Artur 

Ferraretto sobre o formato radiofônico utilizado e também estudos sobre mídia, racismo e 

construção da religiosidade afro brasileira em autores como Muniz Sodré, Kabengele 

Munanga e Roger Bastide, pretende-se demonstrar os reflexos do racismo na sociedade 

brasileira em seus diferentes níveis e como a invisibilidade da mídia, ao retratar esse 

contexto de forma superficial, contribui para a manutenção do racismo religioso e outras 

violências contra Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e de Terreiro 
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INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS E MOVIMENTOS SOCIAIS: UM 

RECORTE PARA O PROMABEN EM BELÉM-PA 
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RESUMO: 
 
O resumo é fruto do plano de trabalho “A participação popular e os processos de 

indenização e reassentamento de famílias: uma análise do Programa de Saneamento da 

Bacia da Estrada Nova – PROMABEN”, que teve como objetivo principal analisar a 

importância da participação popular no processo de implementação do Programa, bem como as 

compreensões que os diversos sujeitos sociais sobre a temática. Buscou-se, também, investigar 

a expectativa dos representantes dos movimentos sociais quanto à execução do Programa, bem 

como identificar os principais problemas vivenciados pelas famílias no processo de indenização e 

reassentamento. Os procedimentos metodológicos utilizados foram pesquisas bibliográfica e 

documental, observação direta e pesquisa de campo, com a realização de entrevistas com 

técnicos do Programa e representantes da Comissão de Acompanhamento de Obras (CAO), 

composta pelos moradores da Estrada Nova. Para a implementação desse projeto, o Estado 

removeu 105 famílias, que tinham uma história de vida e laços consolidados, para o 

Residencial Antonio Vinagre, localizado a 10km do local de intervenção do PROMABEN. 

No referido residencial, constatou-se que as famílias que tinham alguma atividade informal 

tiveram que abandonar essas atividades, ocasionando o empobrecimento das mesmas, 

além disso, houve o aumento de impostos, como contas de água e energia e outros 

problemas que são enfrentados pelos moradores, a exemplo as estruturas dos 

apartamentos, infiltrações, etc.Outra dificuldade apontada é referente às negociações
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individuais para as famílias indenizadas, pois, em entrevista, os moradores relatam que 

esse modelo de negociação fragmenta o poder de resistência deles e os prejudicam; assim 

como, processos judiciais nos quais famílias reivindicam um valor justo nas indenizações; 

problemas com defasagem de cheque-moradia. Vários problemas enfrentados pelos 

moradores que permaneceram no local também foram apontados, como o agravamento 

nos alagamentos, dificuldades com coleta de lixo, aumento da violência, entre outros.Em 

análise dos dados, pode-se dizer que a participação popular exerceu um papel importante, 

uma vez que possibilitou a retificação de algumas ações pontuais dentro do projeto, como 

a mudança no projeto da Bacia de acumulação do canal do perímetro entre as Ruas dos 

Caripunas e Timbiras. Outro resultado relevante é que a forma de participação imposta 

pelo projeto não contempla a participação plena dos moradores, o que gera conflitos e 

desmobilização, apesar dos esforços dos representantes da CAO em se manterem unidos. 

Surgem assim, vários grupos de movimentos sociais, visto que não se sentem 

representados pela CAO pela sua modelagem institucional engessada. Essa forma de 

participação representativa acaba sendo uma arma estratégica de fragmentação dos 

movimentos sociais. Conclui-se que essa intervenção trouxe para a população local 

aspectos negativos no que tange o reassentamento de moradores. Os custos de vida 

aumentam e aumenta com isso, o grau de empobrecimento da classe trabalhadora. Além 

de gerar conflitos entre moradores, com a nova forma pré-estabelecida de participação, 

ocasionando desmobilização e perda de interesse. Partindo disso, observa-se a 

necessidade de um debate sobre o direito à cidade que possibilite uma cidade renovada, 

com participação plena e com o real direito à vida urbana. 
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Cooperação Brasil - África - Analise comparativa entre o governo FHC (1995-

2002) e LULA (2003-2010) 

 
 Josefina josé da silva1  

 Eir veiga Siqueira2  

RESUMO: 
 
A cooperação internacional são consequências diretas da vontade de duas ou mais 

unidades políticas, que são os Estados. É consensual o destaque da África na política 

externa brasileira durante o governo FHC e LULA em relação aos governos anteriores. O 

presente exercício comparativo tem como enfoque principal descrever a cooperações 

técnicas entre Brasil- PALOP3 no seu entorno entre 1995-2010 relativamente aos dois 

governos. A cooperação técnica sul-sul são relações que ocorrem entre os países em 

desenvolvimento e a relação entre o Brasil e os países Africanos nomeadamente os PALOP 

esta alienada a esse processo de ajuda e solidariedade. Para o IPEA4 considera a 

cooperação Sul-Sul brasileira como um processo no qual o Brasil transfere a outros países 

em desenvolvimento as experiências e conhecimentos de instituições especializadas 

nacionais, com o objetivo de colaborar na promoção do progresso econômico, social e 

autonomia de outros países (MRE 2013, p. 55 apud e IPE e ABC, 2010, p. 32).Teoricamente 

serão utilizadas as teorias neoliberais, interdependência complexa e o construtivismo uma 

vez que explica os processos das cooperações internacionais e os seus problemas.
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Metodologicamente os dados serão extraídos através do Ministério de relações exteriores 

do Brasil-MER através dos sistema atos internacionais, em parceria com a agencia brasileira 

de cooperação-ABC.  

 

Palavras chaves: Cooperação técnica sul-sul, Brasil-PALOP, Governo FHC e Lula. 

 

 

 



 
 

GT 02 - MOVIMENTOS SOCIAIS E LUTAS SÓCIO-TERRITORIAIS: OLHARES 
SOBRE A AFRICA E A AMÉRICA LATINA 

 
O MOVIMENTO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS: ANALIE SOBRE O 

DESENVOLVIMENTO POLÍTICO, ECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL NO 

INTERIOR DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NA AMERICA LATINA 

 
Lidiane Maria Siqueira David1, 

Suany Leal Monteiro2 

 
RESUMO: 
 
 Este estudo tem o intento de fazer uma discussão pertinente à compreensão do 

desenvolvimento político, econômico, social e cultural das relações sociais que penetram na 

formação dos movimentos sociais na America Latina. Assim, se remeterá às trajetórias 

teórico-conceitual sobre movimento social e suas concepções, com abordagem de distintos 

teóricos, em variados períodos históricos, desde a década de 60 como períodos 

subsequentes. Conseguinte se discutirá sobre as transformações históricas significativas 

dos movimentos sociais no Brasil contemporâneo aonde se fará a contextualização político, 

econômico e social do cenário brasileiro e sua relação com os movimentos sociais. Por fim 

se levantará a discussão sobre o estigma que gira em torno da problemática da 

criminalização dos movimentos sociais, se remetendo as manifestações ocorridas em de 

junho de 2013. É dentro destes panoramas históricos que se desenvolverá o referido artigo 

dentro de uma investigação empírica que se utilizará de método bibliográfico, baseado em 

artigos de pensadores que discutem a temática (Maria José Antunes da Silva, Maria da 

Gloria Gohn, Jorge Luiz Souto Maior e Marcilene Rocha Viana). O estudo se desenvolveu 

na perspectiva metodológica de caráter quali - quanti que, segundo Minayo, expressa que 

cada um dos dois tipos de métodos tem seu papel, seu lugar e sua adequação, e ambos 

podem conduzir a resultados importantes sobre a realidade social. Ou seja, o conjunto de 

dados qualitativo e quantitativo não se opõe, ao contrário, se complementam, pois a 

realidade abrangida por eles interagem dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia 

(MINAYO, 2002). Assim é nesta perspectiva que se fomentou a coleta de dados do estudo
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feito com base em analise bibliográfica que “consiste na determinação dos conceitos 

básicos que deverão ser explorados pela pesquisa. Especificamente, para a estratégia de 

busca e para a realização da busca bibliográfica faz-se necessário definir o ambiente 

contextualizador, o problema de pesquisa e o objetivo geral da pesquisa” (Treinta; FILHO; 

ANNA; RABELO, 2012, p.03). Contudo, o estudo se divide em três seções de forma 

cuidadosa e o mais clara possível. Assim, os dados que possibilitaram refletir sobre a 

temática, dos movimentos sociais, são pertinentes para ampliação do conhecimento e 

reflexão com discussões sobre os mesmos. 
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RESUMO: 
 

No presente trabalho nos propomos a discutir a problemática da moradia, que se 

desenvolve a partir das contradições próprias do capitalismo, tendo como ponto de partida 

os conflitos advindos de um projeto de infraestrutura de mobilidade urbana e os impactos 

que este veio a causar em uma ocupação urbana irregular, situada em uma área de 

“baixada” na cidade de Belém, denominada de “área da liberdade”. Com isso, pretendemos 

contar um pouco da história dessa localidade, bem como a de seus moradores. Com base 

em observações diretas e utilizando-se de entrevistas com os moradores. Buscando, desse 

modo, compreender quais as novas dinâmicas surgem com esse projeto urbanístico, 

especificamente das relações conflituosas que passam a se estabelecer com a sua 

implantação, gerida de modo autoritário pelo Estado, perpassando pelo que é tido como a 

sua “solução” (os conjuntos habitacionais), e terminando nas formas de resistência e 

organização desenvolvida pelos moradores na sua luta por permanecer onde construíram 

suas vidas. 
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Danilo Caetano Mendes1 

 
RESUMO: 
 

O trabalho aqui desenvolvido está interligado entre a História e a Antropologia, a que 

se propõe, principalmente a considerar o desenvolvimento histórico das identidades 

assumidas por/ atribuídas a indígenas que vivem/ viveram nas fronteiras entre Brasil e 

Guiana Francesa, no estado do Amapá, na cidade do Oiapoque entre 1970 e 1992. 

 Sendo assim, a pesquisa sobre políticas indigenistas traça como objetivo ressaltar as 

relações entre os indígenas e o Estado nacional, através de suas atuações políticas no 

campo da representatividade, dentro de um contexto de formação associativa, baseado na 

dissertação de mestrado de Renato Soares (2012), o qual revela uma construção dasformas 

como algumas populações indígenas a partir de pequenos grupos a grandes movimentos 

pautados na associação.  

Outro importante trabalho que subsidia esta pesquisa é o de Simone Garcia e Cecília Bastos 

(2013), que ao analisar as experiências associativas dos Indígenas do Oiapoque, nas 

fronteiras entre Brasil e Guiana Francesa, além de sua formação política e as implicações 

em suas identidades; nos da uma dimensão destas relações estabelecidas. 

Com isso, utilizando-se de literatura científica específica, ou seja, com estudo bibliográfico, 

na pretensão de se compreender os acontecimentos históricos e as relações sociais que 

permeavam a trajetória indigenista para com o Estado nação, tendo como ponto essencial 

as situações e reivindicações que se formalizaram através das lutas e discursões travados 

pelos sujeitos aqui envolvidos. 

Além do uso de relatórios de órgãos de representação indígenas e indigenistas, no caso 

aqui cartas que foram enviadas pela Associação dos povos indígenas do Oiapoque (APIO),
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para o governo do estado do Amapá, para que se tenha uma visão não somente 

burocrática, mas também de como se dava estes debates através deste formalismo por 

parte das associações e seus órgãos de representação estatal, não esquecendo dos 

principais sujeitos que estavam a frente destas relatorias. 

Neste sentido, este debate se insere na busca de uma análise histórica e crítica dos papeis 

desenvolvidos por órgãos e principalmente os agentes a frentes dos mesmos, através das 

leituras e observações vistas do ponto de vista cientifico. Com isso, refletir a cerca de suas 

lutas diárias, para que sejam fortalecidas e compreendidas pelos não indígenas e que há 

lideranças e entidades engajadas na política indigenista. 
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A AÇÃO DE COLETIVOS URBANOS REDEFININDO ESPAÇOS PÚBLICOS NA 

PERIFERIA DA CIDADE DE SÃO PAULO: O CASO DO COLETIVO CICAS 
 

Jefferson David Gomes Arruda1,  

Maria Carolina Maziviero2 

 
 
RESUMO: 
 

A pesquisa visa o estudo aprofundado sobre apropriações e ressignificações de 

espaços públicos na cidade de São Paulo, feitas por grupos autogeridos e independentes à 

ação governamental e que são chamados de “coletivos urbanos”. Entendendo a origem e a 

lógica dessas intervenções no espaço urbano, observa-se que elas se manifestam a favor 

do direito à cidade e acesso aos espaços públicos e são mais difundidas e divulgadas na 

região central até o vetor sudoeste de São Paulo. Logo, o estudo aprofundado aqui referido 

volta a sua atenção para coletivos situados na periferia do município, os quais também 

trabalham com questões relacionadas ao direito à cidade, mas que por conta da lógica 

socioeconômica das periferias contestam através de um ativismo urbano e intervenções 

táticas, principalmente em espaços públicos, a lógica como a cidade é planejada e o foco 

dos investimentos no espaço urbano, em relação à distribuição de cultura, educação e 

entretenimento, os quais o espaço periférico de São Paulo demonstra-se carente. Além de 

contestar essa situação, os coletivos periféricos tentam subverte-la ou mitiga-la. 

A análise das ressignificações e apropriações feitas no espaço público se desenvolve a 

partir de estudos de caso, tomando como ponto de partida coletivos atuantes na periferia de 

São Paulo, e pretende compreender a dinâmica de organização, a lógica de gestão, 

financiamentos necessários para as intervenções, articulação, viabilização das atividades e 

o modo como atuam no território.  

O estudo de caso toma como referência o coletivo C.I.C.A.S. – Centro Independente de 

Cultura Alternativa e Social, um grupo que demonstra uma intervenção já consolidada
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atuando no extremo norte de São Paulo desde 2007. Discute-se aqui sua forma de 

intervenção no espaço urbano, o modelo de gestão compartilhada enfrentada pelo coletivo e 

as questões particulares da atuação desse coletivo no espaço em que ocupa, um lugar 

periférico situado na divisa do município de São Paulo com Guarulhos, onde o embate das 

questões locais e regionais resulta em um espaço urbano residual, tanto no âmbito espacial 

quanto no âmbito da gestão pública e com diversos problemas sociais e urbanos que 

impulsionam a reivindicação por direito à cidade e ressignificação dos espaços públicos 

nesse local. 
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CONFLITO TERRITORIAL ENTRE OLEIROS E O PROJETO LAGOAS DO NORTE  
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RESUMO: 

A presente pesquisa ainda em andamento desenvolve o estudo sobre a etnologia 

dos conflitos urbanos com os oleiros presente na área de conflito localizada no Bairro Poti 

Velho na Cidade de Teresina- PI, o projeto faz da Bolsa de Incentivo a Atividades 

Miniculturais e Acadêmicas (BIAMA). Em outras palavras, busca-se investigar os aspectos 

presentes no conflito territorial entre os oleiros e Projeto Lagoas do Norte desenvolvido pela 

Prefeitura de Teresina há quase 15 anos atrás e ainda está em processo de conclusão, 

onde focaremos em ouvir a população tradicional ressaltando as memórias ligadas a 

território perdido, projeto de compensação que a prefeitura da cidade deseja realizar e todo 

o conflito que ainda se estende.  

Há quase 15 anos atrás a Prefeitura de Teresina começou a desenvolver a primeira 

etapa do Projeto Lagoas do Norte (PLN) que abarcar 13 bairros da capital e busca revitalizar 

e urbanizar alguns espaços ao redor da Avenida Boa Esperança no Bairro Poty Velho, onde 

gerou conflito com vários grupos, mas trabalharemos com os oleiros e a interferência que o 

projeto casou diante de quase 50 anos de trabalho as margens do Rio Poty, os oleiros no 

início tiveram uma importância gigantesca para a construção da cidade, pois produziam 

muitos tijolos e telhas. 

Existem relato de oleiros que escolham para quem venderia seu material, mas hoje 

após a implantação do projeto e retirada do local, os oleiros alegam que sofreram com a 

marginalização do seu trabalho e desemprego, pois o avanço do PLN impossibilitou 

extração de argila, pois no espaço será utilizado para construção de elevatórios. 

Assim se deu início ao conflito com os oleiros, houve uma reorganização no 

momento para resistirem, mas por suas forças serem menores, não conseguiram se manter 

e foi feito a retirada dos mesmo. 
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A prefeitura levou para outro local onde produzem tijolo ecológico e a mesma 

prometeu que haveria uma compensação aos oleiros, pois os oleiros afirmam que é 

necessário preservarem suas memórias até mesmo como forma de reconhecimento de 

identidade social, assim como a memória coletiva influenciou na defesa do local de extração 

e produção, e hoje na construção do memorial dos oleiros. 

A pesquisa em andamento revela os anglos do conflito entre a prefeitura e os oleiros, 

como foi todo o processo de retirada desse grupo e como os mesmo reagem diante da 

situação de perda, a memória do local e a compensação que a prefeitura promete, mas não 

agrada os mesmo por se tratar de um memorial fechado que não retrata o real trabalho dos 

oleiros.  
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RESUMO: 

Este resumo está inserido na tese de conclusão de curso em História de mesmo 

nome apresentada neste mês de julho. Objetiva-se, neste trabalho, compreender como se 

deu a luta pela liberdade religiosa no município de Campos dos Goytacazes, e ainda 

abordar acerca do trânsito entre a poder político e o poder religioso, no qual o povo de axé 

legitima sua defesa político-jurídica através da formulação de associações, federações e 

demais órgãos criados no seio dos movimentos sociais locais, em específico a Liga Cristã 

Umbandista. Para tanto, procede-se como metodologia a história oral, chave onde é 

possível estabelecer uma relação entre o passado e o presente em função da memória de 

forma inteligível. Considera-se que o foco da discussão perpassa pela cultura popular, pelas 

religiosidades e seus sistemas de signos e, aliás, pela vida em comunidade, valorizando o 

imaginário social do povo de axé acerca da intolerância religiosa, almejando uma construção 

das experiências vividas a partir daquilo que é necessário para o presente como tempo 

histórico. As associações afrorreligiosas, fundamentadas no poder religioso, puderam servir, 

ao longo da história, de estratégias contra a opressão às outras expressões religiosas que 

não a católica. Deve-se ressaltar que a perseguição foi fundamentada no poder político, 

através de leis, códigos, e a própria constituição, que tinham como objetivo cercear os 

direitos do povo preto. Desse modo, observa-se que as irmandades católicas, muito 

presentes na região de Campos, puderam funcionar como as primeiras associações, na qual 

asfaltaram a luta contra a intolerância religiosa, uma vez que foram focos de perpetuação de 

expressões religiosas africanas junto ao sincretismo com doutrinas do catolicismo ibérico. 

No início do século XX, com a proliferação das casas de Candomblé na Bahia, e o 

surgimento da Umbanda no Rio de Janeiro, o povo de axé criou federações, confederações, 

ligas e demais organizações que funcionaram enquanto redes de solidariedade entre os 

adeptos destes cultos. Tal fato permite concluir que em Campos, a Liga Cristã Umbandista
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foi capaz de desenvolver atividades, propiciar documentações e lutar contra a intolerância 

religiosa neste município. As entrevistas com o povo de axé mostraram que a luta da Liga foi 

extremamente pertinente, pois se deu no contexto da Ditadura Militar, onde diversas casas 

foram invadidas e fechadas pela polícia. 
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RESUMO: 
 

Os estudos sobre violência de gênero derivaram de pesquisas sobre a mulher e da 

contribuição do movimento feminista, que introduziu na discussão o conceito de patriarcado, 

contrapondose à abordagem funcionalista que, embora enxergasse as discriminações 

perpetradas contra as mulheres, situava seus papéis domésticos e públicos no mesmo nível. 

A análise de alguns estudos que contemplam a face masculina dos episódios de violência 

contra a mulher revela que a maioria reforça interpretações sobre um ethos2 masculino que 

associa violência à própria construção da masculinidade (MINAYO, COIMBRA E 

COLS,2005). O reconhecimento científico da importância da utilização de uma abordagem 

de gênero na análise dos processos sociais resultou na inclusão de novos conceitos nas 

ciências sociais pelas características de seu objeto, trata questões que envolvem a relação 

de homens e mulheres. No contexto religioso, o candomblé religião de matriz afro-brasileira 

é passado de geração a geração de forma oral, pois acreditam seus sacerdotes que a 

palavra verbalizada possui o poder de transmitir o Axé, força contida nos ensinamentos 

herdados de seus ancestrais. Para o desenvolvimento da pesquisa optou-se pelo modelo 

roda de conversa. Para a organização da atividade, optamos por encontros informais no 

terreiro da AFATABA – Associação dos Filhos e Amigos do Ashé Tatá Bokulê, Pai de Santo 

Bokulê, situado no bairro São Vicente, na cidade de Boa Vista capital do estado de Roraima. 

Entendemos como ponto relevante o sigilo na identificação das participantes, como forma de 

preservação pessoal e também como forma de deixá-las mais a vontade para expressar 

seus sentimentos. Fizeram parte dos encontros 12 mulheres de diferentes faixas etárias, 

sendo casadas, solteiras e separadas. Cinco destas mulheres eram estudantes de 

diferentes cursos (História, Direito e 03 cursando ensino médio). Para haver um 'quebra 

gelo', fora feito uma pequena exposição de 10 minutos sobre as questões inerentes a
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violência doméstica, destacando a fragilidade do gênero feminino frente a questão, e 

também da importância da não criminalização de forma opressora frente ao agressor, que 

em grande parte de todo este processo, também é vitima muitas vezes. Buscando reduzir a 

atônita que a minha introdução causou, propus que alguém iniciasse sua fala sobre a 

questão religiosa e em seguida o assunto foi seguindo seu curso de forma serena. Diante da 

forte expressividade de 04 participantes, que de certa forma dominaram a conversa, muito 

me chamou atenção a presença de uma participante que nada falou, ficando apenas um 

olhar distante e me parecendo também um pouco triste frete aos diálogos que se seguiram. 

Durante toda a conversa houve vários consensos em que todas concordam que a mulher 

que vive a tormenta da violência doméstica não deve se vitimizar, ou seja, como descrito por 

uma participante “ não dá pra se ficar fazendo de coitadinha, tem que enfrentar”. Precisa-se 

colocar um ponto final na agressão. Houve concordância de grande maioria que o apoio 

prestado pelo poder público hoje, é sobremaneira, importante para a mulher e que a mesma 

necessita buscar ajuda e abandonar o agressor.  
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RESUMO: 
 

O presente artigo tem como objetivo analisar a exclusão dos interesses e direitos das 

populações tradicionais da região — considerando os impactos ambientais e sociais — no 

processo de construção e efetivação da Usina Hidrelétrica (UHE) Belo Monte na bacia do 

Rio Xingu, que tem grande relevância num contexto mundial de matrizes energéticas. Este 

trabalho visa discutir até onde os argumentos das populações tradicionais foram realmente 

um fator considerado tanto para a efetivação do projeto, quanto para a paralização deste. A 

análise se dará sob a perspectiva de Andrew Linklater, teórico crítico de relações 

internacionais, considerando também o fundamental aporte do pensamento de Jürgen 

Habermas. Concluindo que as consultas públicas realizadas não foram suficientes para o 

esclarecimento dos impactos que seriam causadas e foram usadas para manipulá-la os 

interesses da comunidade local, e não houve agir comunicativo entre os grupos de 

interesses locais, tendo como consequência o enfraquecimento de suas vozes.  
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RESUMO 
 
 O presente estudo tem por escopo apresentar a invisibilização.das comunidades 

quilombolas e tradicionais no licenciamento ambiental do Complexo portuário da Empresa 

Brasileira de Portos de Santarém, a EMBRAPS, na Região conhecida como “Grande Área 

do Maicá”, no Município de Santarém/PA. Para tanto, foram realizadas análises 

bibliográficas e documentais com o fito de esboçar o panorama da região supracitada onde 

está localizado o bairro denominado Área Verde, o qual será mais diretamente atingido pelo 

empreendimento.  

O estudo de caso expõe as contradições ligadas a esta obra de infraestrutura, colocando o 

conflito estabelecido entre interesses de grupos sociais locais e de agentes externos, que 

conduzem o processo de licenciamento da obra. Tal processo negligenciou a existência de 

mais de oito comunidades quilombolas residentes no local e ocorreu devido ao contraditório 

Estudo e Relatório de Impacto Ambiental – realizado pela Fundação de Amparo e 

Desenvolvimento de Pesquisa, a FADESP – em que se alega inexistência das comunidades 

quilombolas diretamente atingidas pelo empreendimento. Por meio de procedimentos 

descritivos, ressalta-se a importância impreterível da Convenção número 169 da 

Organização Internacional do Trabalho – OIT aos povos indígenas e tribais, segundo a qual 

as referidas comunidades dispõem do direito de serem consultadas de maneira prévia, livre 

e informada. O processo de consulta deveria ter ocorrido anteriormente ao deferimento das 

medidas legislativas ou administrativas de licenciamento e construção de obra, pois possui 
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caráter vinculante, isto é, não se configura como mera etapa do licenciamento ambiental, 

mas como critério para que a obra em questão seja deferida ou não, dependendo dos 

resultados da consulta aos povos tradicionais. Como suporte teórico, utilizou-se a Ação Civil 

Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e do Estado do Pará, impetrada junto à 

Justiça Federal, Subseção de Santarém, visando a suspensão do licenciamento ambiental 

do referido porto, até que se realizasse a consulta prevista pela Convenção n. 169. Apesar 

da decisão do juízo federal responsável pela apuração do caso reconhecendo a existência 

das comunidades tradicionais na região e determinando a suspensão liminar do 

licenciamento ambiental dos Portos do Maicá, até a efetivação da consulta, nota-se que a 

realização desse instituto no Brasil ainda não se estabeleceu no campo prático de sua 

aplicação. É lícito realizar um protocolo de consulta de acordo com os costumes locais, no 

qual a comunidade deve definir a forma pela qual deseja ser consultada, a linguagem, os 

participantes, o tempo de duração, e o local onde ocorrerá o processo, efetivando assim o 

direito de participação e consentimento das comunidades tradicionais. 
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RESUMO 
 

A narrativa pode carregar em si um processo de resistência inerente a sua 

existência enquanto gênero literário, (BOSI, 1996).  Buscou-se por meio desta 

pesquisa ressaltar o mecanismo de resistência presente nas narrativas dos 

deslocados compulsoriamente com a construção da hidrelétrica de Tucuruí no 

estado do Pará. Para o estudo, analisaram-se narrações transcritas decorrentes das 

memórias de ex-moradores da antiga localidade de Breu Branco, inundada para a 

construção da hidrelétrica, relacionando abordagens teóricas relacionadas à 

memória, narrativa e resistência. A partir dessas abordagens verificou-se como a 

proposta de narrar a dor, a perda e o passado desfeito pode evidenciar sujeitos que 

resistem ao silêncio e ao esquecimento impostos em prol do desenvolvimento. 
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RESUMO 
 

É no contexto econômico das regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil, 

marcado pela produção no meio rural, que atualmente vem tendo sua maior 

demanda na produção de grãos, sobretudo a soja, e na insurgência do contexto da 

expansão da fronteira agrícola, que o Município de Santarém/PA surge como foco 

de pretensão para criação de um complexo portuário, que busca, junto à demais 

empreendimentos da mesma natureza, a criação de uma nova rota para o 

escoamento da produção agrícola nacional, sobretudo do Centro-Oeste do país, 

para os mercados internacionais, criando-se assim um nova rota de exportação 

através da região Norte de forma a diminuir o tempo e custo de tal atividade. No 

tramite jurídico da tentativa de implementação do complexo portuário no Município 

de Santarém/PA a Empresa Brasileira de Portos de Santarém (EMBRAPS) ao 

apresentar o Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental da pretensa obra apresentou contradições entre ambos quanto a 

existência de comunidades tradicionais na área de incidência do empreendimento. 

Uma vez que no EIA foi informada a existência do Território Quilombola do Arapemã 

a cerca de 4010 metros do empreendimento, o qual “merece algumas considerações 

por se situar na Área de Influência Direta da Obra”, no RIMA, foi relatado que o 

empreendimento “não apresenta elementos que possam provocar impactos 

socioambientais diretos no Quilombo de Arapemã, pois o citado território quilombola 

está fora da área de influência direta do empreendimento”. Com base na proteção 

legal conquistada pelas comunidades tradicionais, de caráter constitucional, disposta
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na Convenção 169 da OIT, que assegura o seu direito a consulta prévia livre e 

informada quanto a empreendimento que afetem seus usos, costumes e tradições, 

no procedimento a ser adotado pela empresa executora do empreendimento, devia 

ter havido a realização da referida consulta anterior a qualquer decisão legal ou 

administrativa. Diante de tal circunstância os Ministérios Públicos Federal e Estadual 

impetraram Ação Civil Pública visando a garantia judicial da execução de consulta 

prévia livre e informada anterior a qualquer autorização administrativa para a 

execução da obra. O presente trabalho tem como objetivo analisar os procedimentos 

adotados visando a efetivação de direitos de comunidades tradicionais frente a 

instalação do complexo portuário do Município de Santarém/PA. Foi utilizado como 

método de pesquisa a análise de fontes documentais presentes no Inquérito Civil em 

trâmite na Promotoria de Justiça Agrária de Santarém. A partir das problemáticas 

envolvidas no presente caso, destaca-se a inobservância de um instrumento de 

garantia da participação política e jurídica das comunidades tradicionais em 

empreendimentos que venham a ser realizados em sua região e afetem diretamente 

seus usos, costumes e tradições, os quais frente aos interesses da expansão do 

agronegócio perdem a visibilidade diante os mais diversos entes participativos deste 

processo. 
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O IMPACTO DO REASSENTAMENTO AOS RIBEIRINHOS E COMUNIDADES DE 
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Martha Luiza Costa Vieira1 

RESUMO 
 

Conforme a constituição federal de 1988 a moradia é um direito social que o 

cidadão deve ter resguardado. O Direito a moradia em condições honestas é 

protegido pelo estado democrático de direito, e segundo definição como direito 

fundamental, trata-se do direito de todo individuo ter um lugar em condições 

minimamente dignas para habitar. Para além deste debate, este trabalho tem como 

objetivo geral compreender e analisar os impactos causados aos ribeirinhos e 

comunidade de pescadores moradores de ilhas do Xingu, em Altamira-Pará, 

reassentados com a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte acerca da nova 

condição de vida e os “novos” problemas que os envolvem.O estudo pauta-se no 

método comparativo, dispondo a explanar as incoerências inerentes ao processo da 

construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.Para demonstrar a incongruência 

desse processo busca-se realizar uma contextualização do progresso histórico da 

iniciativa até os dias atuais. Analisa-se ainda, os documentos oficiais para realizar 

uma análise dos conflitos que fingiriam os ribeirinhos e comunidade de pescadores 

reassentados para a área urbana de Altamira-Pará. 
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RESUMO 
 
 O presente trabalho propõe uma reflexão em torno da região fronteiriça entre 

Brasil e Guiana Francesa, dando enfoque aos empreendimentos lineares que estão 

sendo construídos na região (BR-156, Ponte binacional) e os impactos causados 

aos povos indígenas que vivem nessa localidade.  

A BR-156 é uma rodovia federal que liga a capital do Amapá, Macapá, a todos os 

municípios do Estado. Sua extensão alcança a cidade do Oiapoque (extremo norte 

do Estado), sendo finalizada na ponte binacional Franco-Brasileira. A cidade é 

configurada por reservas florestais e terras indígenas, além da parte urbana.  

Tal empreendimento atravessa a terra indígena Uaçá, povoada por quatro povos 

indígenas, sendo eles Karipuna, Palikur, Galibi-Kalinã e Galibi-Marworno. Esses 

povos travam reivindicações em torno da construção da rodovia há décadas, já que, 

ela começou a ser feita ainda na década de 1940, alcançando as terras povoadas 

por indígenas na década de 70. 

O conflito se intensifica por ser localizado em uma região fronteiriça, onde se 

encontra do outro lado a Guiana Francesa. Entende-se a fronteira pelo que discute 

José de Souza Martins, indo para além da fronteira geopolítica, refletindo sobre os 

avanços das frentes de expansão e percebendo os impactos que os 

empreendimentos causam aos povos indígenas da região. Busca também mostrar 

que os indígenas têm suas próprias fronteiras, que não são as mesmas definidas 

pelos limites territoriais, tendo alguns povos contato com indígenas da Guiana.
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A questão territorial norteia o trabalho,utilizando autores como Henri Acserald 

e José Augusto Pádua para refletir sobre as questões ambientais, procurando 

entender o meio ambiente como parte importante para se pensar a configuração 

social dos diferentes povos, inclusive e principalmente os indígenas. São utilizados, 

além da bibliografia, documentos produzidos pelos indígenas por meio dassuas 

associações políticas e eventos socioambientais, que reivindicam seus direitos 

territoriais garantidos por lei e fazem proposições em torno das possíveis soluções 

para o entrave. 

A discussão é concentrada a um período mais próximo do presente, sobretudo nos 

anos 2000 e início da década de 2010, período onde as discussões ainda estão 

presentes em torno da rodovia que ainda não é asfaltada na região. Percebe-se no 

processo que alguns impactos já podem ser percebidos, como o deslocamento de 

aldeias que eram muito próximas da estrada e precisaram ser realocadas. Os 

indígenas reconhecem também os pontos positivos da rodovia, que facilita o acesso 

à saúde em casos de emergência, pois o percurso aos hospitais da cidade acaba 

sendo mais rápido. 

A construção traz mudanças na região e na vida dos povos indígenas, a reflexão é 

feita em torno do desenvolvimento proposto pelo Estado e de como tal ideal precisa 

pensar melhor os impactos causados na região amazônica. 
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TERRITORIO REGIONAL: DESEQUILIBRIOS E DESCONFIGURAÇÃO CULTURAL 

NA ILHA DE TRAMBIOCA, BARCARENA 
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RESUMO 
 

Considerando o avanço da economia mundial a partir da exploração de 

recursos naturais da Amazônia, o presente trabalho propõe discutir os impactos 

causados por grandes empreendimentos minero-metalúrgicos na Ilha de Trambioca 

localizada ao norte da cidade de Barcarena. Esta ilha é caracterizada pelos recortes 

de micro-bacias de igarapés, furos e lagos sendo formada principalmente por 

pescadores de peixe e camarão juntamente com extrativistas florestais por conter 

solo, vegetação e fauna típicos de várzea, entretanto parte central da floresta como 

a fauna terrestre em acelerado processo de extinção. A metodologia utilizada 

baseia-se na pesquisa bibliográfica, propondo examinar a perversidade da politica 

econômica do capitalismo financeiro e industrial que desconfigura a cultura local 

desestruturando a relação cultura-natureza posto os contínuos acidentes em rios e 

igarapés, como vazamento de óleo e resíduos de produção mineral ocasionado 

pelas lavagens de embarcações no porto de Conde, acrescentando a contaminação 

pela liberação da fumaça branca produzida pelas empresas de mineração 

provocando além da poluição a destruição de espécies animais e vegetais que 

servem de alimentação e renda familiar, criando assim impactos profundos à 

comunidade local bem como sua cultura. Desse modo, observa-se que o processo 

tecnológico atinge o território regional reproduzindo desequilíbrios regionais e a 

desestruturação na relação cultura-natureza, o que permite concluir que há 

necessidade de discutir questões de desenvolvimento sustentável, cidadania e 

gestão socioambiental. 
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efeitos socioespaciais da UHE de Estreito-MA 
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RESUMO 
 

Neste estudo, nos propomos a analisar as transformações socioespaciais 

empreendidas na região Sulmaranhense, enfatizando os impactos de 

empreendimentos energéticos. Buscamos entender o desenvolvimento desses 

processos modernizadores que modificam o espaço, dando à região uma nova 

configuração socioeconômica, contando para isso com o aparelhamento do Estado e 

as ações guiadas pelo capital. A ocupação da Amazônia brasileira após os anos de 

1950 deu-se por processos de exploração globalitários. Ao longo da história da 

sociedade brasileira, esta região, possuidora de áreas extensas e intensa 

diversidade natural, tornou-se objeto de desejo e exploração dos seus recursos 

naturais. Devido à riqueza do seu patrimônio natural, a vegetação pouco explorada, 

além dos recursos hídricos abundantes, solo propício para a agricultura, grande 

diversidade de minério de ferro, a mantiveram imune da ação antrópica, 

permanecendo assim, até meados do século XIX. Destarte, os grandes projetos 

econômicos impostos pela política desenvolvimentista difundida no território 

brasileiro após 1950, colocaram esta região no cenário produtivo nacional e mundial. 

Teve destaque nesse cenário: os projetos agrícolas modernos, mineradores, 

siderúrgicos e energéticos. Neste estudo, optamos por realizar algumas reflexões 

sobre os impactos ocasionados em face da instalação da UHE de Estreito,
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particularizando esta análise, junto aos pescadores da colônia Z-35, localizados no 

município de Estreito-MA. A partir de 1950 essa região conheceu um forte processo 

de intervenção do Estado no crescimento da economia e neste território. Desde 

então, a região Sulmaranhense que é parte integrante da Amazônia brasileira vem 

sofrendo profundas mudanças resultantes dessa reestruturação econômica. Do 

ponto de vista metodológico nos apoiamos no uso da abordagem marxista e no uso 

do método dialético, por se tratar de aspectos que são inerentes à realidade 

contraditória que move a sociedade contemporânea. Estes referenciais 

metodológicos foram construídos embasados nas contribuições de Gil (2010) e 

Triviños (2011). Adotamos ainda, enquanto técnicas de pesquisa, a observação 

direta simples e a realização de entrevistas semi-estruturadas amparadas nas 

contribuições fornecidas por Lakatos e Marconi (2003). Este exercício metodológico 

colocou-se como fundamental para o desenvolvimento da presente pesquisa 
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IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NA MICRORREGIÃO DE PARAUAPEBAS/PA 
NOS ANOS DE 2004 A 2014 

 
Thayse Azevedo Moreira1,  

Renata Balieiro Lopes2 
RESUMO: 

Com o objetivo de analisar qual a importância da formação socioespacial e 

socioambiental optando pela visão da cartografia temática, enfatiza-se a distribuição 

geográfica das feições. Com a necessidade das pesquisas socioeconômicas, de 

recursos naturais e estudos ambientais visando ao estudo, no seu aspecto espacial, 

concebe reflexões decorrentes do desmatamento e processo de ocupação da 

atividade mineradora na microrregião de Parauapebas no Estado do Pará. O recorte 

espacial refere-se aos municípios de Agua Azul do Norte, Canãa dos Carajás, 

Curionópolis, Eldorado de Carajás, Marabá, e Parauapebas. Cuja soma da 

população estimada era 574.899 habitantes, em uma área de 37.600km² (IBGE, 

2016). Devido a grande parte da agricultura praticada na Amazônia Oriental é 

baseada no processo tradicional de derrubada e queima da vegetação secundária. 

Desde 1987, as preocupações globais com o desmatamento tropical e o “efeito 

estufa” levaram pesquisadores a investigar as práticas de uso da terra, com um foco 

particular na agricultura familiar.A analise técnica para de compensação dos 

impactos socioambientais da microrregião de Parauapebas é fundamenta para 

podermos entender como o homem interage com a natureza e como se apropria da 

matéria prima para o mercado. Os dados apresentados  no trabalho entre 2004 a 

2014, mostra que houveram varias mudanças no cenário da região estabilidade 

financeira relacionados diretamente a mineração. A expansão do capital 

consequentemente a populacional pela atração por mercado de trabalho que se 

intensificou na década de 80, se estabilizou nos começo dos anos 2000.  

 

Palavras-chave: Impactos socioambientais, desmatamento, mineração.  

                                                            
1      Técnica em Agrimensura, Graduanda de Tecnologia em Geoprocessamento, Bolsista de Extensão, UFPA, 
Brasil. Email: yseazevedo@gmail.com 
2      Graduanda de Tecnologia em Geprocessamento, UFPA, Brasil. Email: re_natabalieiro@hotmail.com 



 
 

GT 04 – NATUREZA, SOCIEDADE E DIREITOS: POLÍTICAS E CONFLITOS NA 
AMÉRICA LATINA E NA PAN-AMAZÔNICA. 

 
  

BOLSA VERDE NA AMAZÔNIA: ANÁLISE SOCIOLOGICA EM UMA RESERVA 
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RESUMO 
 

O objetivo desse trabalho é analisar a constituição do Programa Bolsa Verde 

(PBV) na Reserva Extrativista Marinha de Caeté-Taperaçú numa perspectiva 

sociológica. Localizada no Estado do Pará, essa Unidade de Conservação (UC) 

ocupa 20% do município de Bragança, integrando o conjunto de dinâmicas 

territoriais que promoveram importante reordenamento na Amazônia brasileira, 

sobretudo no nordeste paraense. Nessa Reserva são classificadas como 

beneficiárias cerca de 4.000 famílias, cujo modo de vida está ligado ao ecossistema 

dos mangues. As Reservas Extrativistas de Uso Sustentável, florestal e marinha, 

surgem no Brasil como uma forma inovadora de conciliar desenvolvimento e 

sustentabilidade, apoiada no ideal da cogestão. Essas UCs são responsáveis 

também por promoverem o reconhecimento das populações tradicionais que vivem 

nesses territórios. Como parte dessa prerrogativa e na condição de cidadãos 

portadores de direitos essas populações têm reivindicado políticas para a promoção 

de seus territórios e manutenção de seus modos de vida.  Essas políticas, por outro 

lado, espelham os interesses do Estado e de agentes privados externos e internos 

na elaboração das políticas socioambientais, tais como identificamos na Amazônia. 

Desse modo, o conflito de interesses na implantação das políticas publicas é parte 

da luta entre diferentes propostas sobre o futuro desses territórios. Assim como, os
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conflitos repercutem sobre os propósitos dessas políticas, moldando-as de forma 

peculiar ao ambiente. Esse estudo apresenta alguns resultados da experiência do 

projeto de iniciação científica, cujo objetivo era mapear as políticas públicas que 

incidem no território da Resex-Mar de Caeté-Taperaçú; assim como identificar as 

redes de atores que atuam nesse território. Destacamos aqui a análise do Programa 

Bolsa Verde a partir de dados coletados em: Atas do Conselho Deliberativo; 

documentos oficiais; em sites e plataformas do governo federal e entrevistas 

semiestruturadas com a gestora da Unidade de Conservação e bolsistas do 

programa; o levantamento da literatura especializada sobre o tema complementa o 

estudo, contextualizando a Reserva (RODRIGUES; MANESCHY; RIBEIRO, 2012; 

CHAMY, 2012) e as questões que envolvem a implantação de políticas públicas 

(CAMPELO; REGO e PINZANI, 2014;), especialmente do PBV (KASANOSKI, 2016). 

O PBV possui dois objetivos principais: a preservação do meio ambiente (atuando 

como um Programa de Pagamento por Serviços Ambiental) e a seguridade social 

das famílias que estão na linha da extrema pobreza, por meio da transferência de 

renda. Os primeiros resultados que vamos discutir aqui indagam sobre quais eixos 

estariam prevalecendo na Resex Caeté-Taperaçu; se, o PBV ao não ser 

reconhecido pelos bolsistas como um direito poderia ganhar um caráter 

assistencialista ou clientelista na sua distribuição. Os dados coletados em sites 

como o do MMA mostram, em números, o impacto socioeconômico do PBV na 

região norte do país e nesse território. Sendo o estado do Pará, o local de maior 

concentração de famílias cadastradas no programa. Ressalta-se ainda, as críticas 

ao normativismo dos termos como  “beneficiário”  que escondem a diversidades das 

populações e suas vivências, encobrindo possíveis conflitos (REGO e PIZZAANI, 

2014). Muitas dessas questões informam sobre as dificuldades de se adequar as 

diversas políticas públicas às reservas extrativistas marinhas pela especificidade dos 

recursos naturais em disputa. 
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RESUMO 
 

O cenário futuro aponta problemas de mudanças climáticas e consequente 

necessidade de energia alternativa a ser utilizada pelos setores econômicos produtivos. O 

debate acerca de fontes de energias renováveis e o aproveitamento de insumos alternativos 

envolvem uma complexidade de fatores no campo das ciências humanas ambientais. As 

mudanças e conflitos sobre a ocupação de mão de obra, a produção de alimentos e o modo 

de vida tradicional são intrínsecos ao fenômeno da dendeicultura. Neste sentido, ganha 

relevância a Política Nacional de Uso e Produção de Biocombustível – PNPB e, 

regionalmente, Programa de Produção Sustentável de Palma Óleo – PPSPO que responde 

tanto como insumo para a produção de biocombustível, como para a indústria alimentícia e 

para o setor de cosméticos. De acordo com a EMBRAPA (2010), se desenvolveram 

estratégias como Zoneamento Agroecológico (ZAE) através da delimitação de áreas que 

levou como característica favorável o clima, solos e manejo da produção para o plantio da 

palma de óleo. O ZAE teria a função de reforçar a política de inclusão social, a oferta de 

emprego no meio rural e o desenvolvimento sustentável, colaborando para introdução deste 

Projeto na Amazônia. Evidente que existem controvérsias, particularmente quando se trata 

de não considerar o território de comunidades tradicionais, a exemplo das terras 

quilombolas. 

Este trabalho partiu de uma concepção inicial de desenvolvimento sustentável e após 

revisão de literatura a pesquisa passou a adotar as noções de território e conflitos 

socioambientais. A pesquisa identificou como agentes do conflito: a) o agricultor familiar; b) 

as empresas; e c) o Estado. O familiar dispõe de seu trabalho para dedicar-se a
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monocultura do dendê, perdendo a relativa autonomia que possuía sobre o processo 

produtivo, desencadeando uma série de conflitos. A empresa capitalista, responsável pela 

compra da produção do agricultor ou mesmo detentora da área de plantio, agindo sob a 

lógica exclusiva do lucro. Os conflitos iniciam pelo domínio do capital sobre a produção e o 

trabalho, das condições degradantes de trabalho e os diversos impactos que sofrem a 

população. O Estado, principalmente os poderes executivos são ausentes ou negligentes, 

apresentando grande fragilidade não fiscalizando ou assegurando proteção aos agricultores 

e ao meio ambiente. Existem conflitos pela produção, territorial, cultural, ambiental, por 

demanda de serviços, econômico e o êxodo rural. As mudanças também se apresentam 

como: mobilidade do trabalho; da produção; campo-cidade; e nos aspectos da paisagem. O 

território escolhido como estudo de caso foi o nordeste paraense, devido grande quantidade 

de áreas plantadas de dendê, participação de mão de obra da agricultura familiar e 

empresas e conflitos socioambientais latentes e patentes.  

 

Palavras-chaves: Conflitos socioambientais, Ecologia política, Território.  
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INTER-RELAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS DA COMUNIDADE DO IGARAPÉ 
PAXICU, MACAPÁ-AMAPÁ 

 
Heidelanna Cilibelly da Silva Bacelar1 

Raullyan Borja Lima e Silva 2  

Jacklinne Matta Corrêa3 

Aristótheles Pantoja de Almeida 4  

RESUMO 
 

O homem está em constante interação com o meio ambiente. Nesse contexto, 

a percepção ambiental torna-se fundamental para que se possa compreender essas 

relações e quais são as expectativas, satisfações, descontentamentos, julgamentos 

e as condutas de cada pessoa ao decorrer desse processo. A Área de Proteção 

Ambiental da Fazendinha desde sua criação a partir do projeto de lei nº 0031/04 do 

Governo do Estado do Amapá é de grande importância, pois visa conciliar as 

atividades humanas com a conservação, proteção dos recursos naturais e da vida 

silvestre para a melhoria da qualidade de vida da população. Ainda que legalmente 

protegida, as pressões antrópicas que lá se processam, ocasionam crescentes 

impactos socioambientais que comprometem a sobrevivência da APA em seu 

aspecto constitutivo de sociedade/natureza. Localizado a margem leste dessa 

unidade de conservação, a comunidade do Igarapé Paxicu recebe drenagem de 

diversas áreas nas quais são desenvolvidas atividades de agropecuárias, 

bovinocultura e aquicultura, também ocorre o comércio, o beneficiamento de 

madeira e, suas águas são despejadas diretamente no rio Amazonas em uma região
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utilizada para a prática de lazer. A fim de captar informações que possam ser 

empregadas para o planejamento e adoção de políticas públicas. O presente 

trabalho teve como objetivo identificar os principais problemas de ordem social e 

ambiental existente na comunidade do Igarapé Paxicu. Foram realizadas revisões 

bibliográficas e entrevistas do tipo semiestruturada com o auxílio de formulários, 

aplicados aos responsáveis pelas moradias de forma voluntária e que possuíam 

idade igual ou superior a 18 anos. As perguntas formuladas para as entrevistas 

visaram basicamente à percepção dos entrevistados em relação as dinâmicas 

socioambientais do local. Posteriormente os dados foram tabulados e analisados de 

forma qualiquantitativa. Os principais problemas apontados foram: a ausência de 

sistema de esgoto (15,7%), poluição das águas do igarapé (14,2%) e a propagação 

de doenças (11,0%). Igualmente aos demais problemas citados, todos necessitam 

de atenção, uma vez que interferem na preservação ambiental e na qualidade de 

vida dos moradores. Diante disso, faz-se necessário realizar atividades 

emergenciais de educação ambiental, monitoramento, bem como, a criação de um 

plano de manejo para garantir a conservação e o desenvolvimento sustentável local 

de toda a área da APA da Fazendinha. 

 

Palavras-chaves: Percepção ambiental; Dinâmica social; Meio ambiente. 

 

 

 



 
 

GT 04 – NATUREZA, SOCIEDADE E DIREITOS: POLÍTICAS E CONFLITOS NA 
AMÉRICA LATINA E NA PAN-AMAZÔNICA. 

 
  

BIOPIRATARIA NA AMAZÔNIA: PROBLEMAS E DESAFIOS 

 
Manoel Elias Siqueira do Amaral Junior1 

Alberto Teixeira da Silva2 

Samuel Cavalcante do Amaral3 

RESUMO: 

A Amazônia consiste em uma região com uma enorme biodiversidade de 

plantas, animais e micro-organismos. Muitos dos quais são endêmicos e 

representam uma rica fonte para elaboração de fármacos, produção de 

biocombustível e obtenção de alimentos. Além disto, apenas uma pequena 

porcentagem deste território é conhecida. O presente artigo consiste em uma 

revisão da literatura acerca do tema “Biopirataria na Amazônia”. A metodologia aqui 

utilizada se configura como documental e bibliográfica através do estudo de artigos 

científicos, tese, dissertações, relatórios técnicos, documentos oficiais e livros como 

objetivo de identificar ospadrões dentro da regiãoamazônica responsáveis por 

estimular ou restringira prática da biopirataria. Preocupou-se também em determinar 

as principais consequências desta prática no âmbito econômico, social, cultural e 

político. Por meio deste estudo pode se constatar uma sub-representação do próprio 

Estado frente a uma política de via alternativa de crescimento e desenvolvimento 

socioeconômico,na qual seja sustentável e consiga diminuir de forma significativa a 

prática da biopirataria e seus impactos. Como meio de propor-se alternativa a tal 

conjunta exposta utilizar-se a teoria do capital humano para direcionar-se a soluções
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aonde crescimento e desenvolvimento econômico caminhem junto a 

sustentabilidade oferecendo-se assim um aproveitamento responsivo e vasto dos 

recursos naturais, podendo o Estado desprender-se do estimulo a modelos de 

crescimento econômicos tradicionais, da qual vem causando externalidade 

negativas significativa. O cenário supracitado pode tornar-se possível quando 

perceber-se que a região amazônica possui recursos naturais abundantes que 

podem ser convertidos em potencias biotecnológicos e consequentemente 

econômico. No entanto a Biopirataria inviabilizar ou distancia tal possibilidade, pois 

certos materiais genéticos extraídos desses recursos naturais por meio da 

biopirataria são levados a outros países conferindo aos mesmos certas vantagens 

econômicas através do uso, por exemplo, de patentes.  

Palavras-Chaves: Amazônia; Biopirataria; Patentes   

 



 
 

GT 04 – NATUREZA, SOCIEDADE E DIREITOS: POLÍTICAS E CONFLITOS NA 
AMÉRICA LATINA E NA PAN-AMAZÔNICA. 

 
  

(RE) PENSANDO A PESCA ENTRE O POVO TEMBÉ-TENETEHARA. 
 

Letícia Cardoso Gonçalves1  

Lourdes de Fátima Gonçalves Furtado2 

RESUMO 
 

O seguinte trabalho, fruto de uma pesquisa de Iniciação Científica realizada por 

intermédio do Projeto RENAS IV do Museu Paraense Emílio Goeldi, tem por objetivo 

demonstrar as principais transformações socioambientais e culturais vivenciadas pelo Povo 

Tembé-Tenetehara, que habita a Aldeia Sede da Terra Indígena Alto Rio Guamá (TIARG), 

através de uma análise da atividade pesqueira realizada entre este grupo. A Aldeia Sede 

está situada às margens do Rio Guamá e o desenvolvimento da pesca realizada neste 

espaço é cercado de representações míticas e culturais Tembé. Compreender tal atividade 

nos permite também compreender a forma como este povo concebe a natureza e o mundo 

em que vivem. Utilizamos como suporte para o desenvolvimento desta pesquisa 

bibliografias que abordavam a cultura Tenetehara como um todo e também obras que 

trabalhavam de forma específica o cotidiano da Aldeia Sede Tembé. Além disso, foi 

realizada uma viagem à Aldeia Itaputyre, também situada na Terra Indígena Alto Rio 

Guamá, na qual foi feito um ensaio etnográfico para a coleta de dados. Apesar de a Aldeia 

Itaputyre não ser nosso locus de pesquisa, a mesma nos possibilitou deter um panorama 

geral dos principais desafios vivenciados atualmente pelo Povo Tembé. Através do exame 

de materiais recolhidos, foi possível perceber que muitas das tecnologias pesqueiras, 

utilizadas por este grupo indígena no manejo de seus recursos naturais, foram modificadas 

ao longo do tempo e tais modificações apresentam fortes influências políticas e econômicas 

de agricultores, pecuaristas entre outros sujeitos que usufruem de maneira inadequada do 

patrimônio natural Tembé. A ação de tais grupos não-indígenas causou um forte impacto 

sob a cultura Tembé, impacto este que fez com que o povo aderisse a novas dinâmicas 

sociais e ambientais. Voltar o olhar para o espaço que a atividade pesqueira ocupa na 

cultura de determinado povo é também olhar para a construção de identidade feita por este. 

Palavras-chaves: Água, Territorialidade, Tembé-Tenetehara. 
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ECOLOGIA POLÍTICA DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS: ECOLOGISMO 
DOS POBRES E POPULAÇÕES TRADICIONAIS NA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

 
Jéssica Emilyanna Alves Moreira1,  

Ana Beatriz Veiga dos Santos2 

Jodival Mauricio da Costa3 

RESUMO: 

Este trabalho faz uma reflexão acerca do papel das populações tradicionais da 

Amazônia brasileira na conservação ambiental, bem como os desafios enfrentados por 

esses grupos na busca pela sustentabilidade como uma condição e inerência da sua relação 

material e cultural com a natureza, no sentido que, ao mesmo tempo em que o saber 

tradicional permite a produção e conservação de um modo de ser, também conserva a 

natureza. Diante do crescente discurso de desenvolvimento sustentável por parte do Estado 

e os avanços de megaprojetos por empresas nacionais e transnacionais, observam-se 

movimentos de resistência como expressão do ecologismo popular, frente aos impactos 

causados pelos grandes empreendimentos na Amazônia.  Os conflitos ambientais em 

diversas escalas põem à prova o movimento por Justiça Ambiental, assim, por meio de 

fontes bibliográficas discutiremos a urgente necessidade de associar na prática, direitos 

Humanos aos ambientais no campo institucional, assegurando direitos fundamentais às 

populações tradicionais no crescente desafio que é a preservação do meio Ambiente, o que 

passa, diretamente, pela discussão da descolonialidade do saber e do poder na América 

Latina. 

 

Palavras-chaves: Povos Tradicionais. Ecologismo dos Pobres. Conflitos Socioambientais. 
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OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DO DES-ENVOLMENTO DA 
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RESUMO: 

A Amazônia tem um histórico de continua exploração, expressão esta que é 

atenuada pelo discurso desenvolvimentista, causadora de demasiadas transformações; com 

ênfase para os impactos socioambientais. O presente resumo tem a intenção de lançar 

luzes às transformações na paisagem com auxílio da simetria epistemológica, abordagem 

da ecologia política, compreender a que comandos externos os territórios estão submetidos 

e identificar os agentes institucionais bem como os mecanismos utilizados para a construção 

da atual paisagem agroindustrial. Neste caso, pretendemos avaliar a partir da analise dos 

territórios-rede, as mudanças na infraestrutura e na dinâmica ocorridas mesorregião do 

nordeste paraense. Nesse sentido, grandes projetos foram destinados à região amazônica 

para suprir as demandas mundiais por commodities. Atualmente a reprodução capitalista 

aposta em uma nova matriz energética, a dos biocombustíveis, que denominaremos de 

agrocombustíveis. Os agentes governamentais reorganizam o território através de linhas de 

credito e condições infraestruturais para subsidiar a produção maciça da monocultura, esta 

nova forma de reprodução ampliada do capital cria uma ideologia pautada na 

sustentabilidade, pois, se estabelece por meio da justificativa de recuperação de áreas 

degradadas ou desflorestadas e geração de emprego e renda para a agricultura familiar. É 

interessante notar que se usa a ideologia da fronteira para assegurar a vocação de 

determinada área, uma vocação econômica que visa transformar os bens naturais em 

recursos naturais. Sabendo que a paisagem é a expressão das necessidades 

socioeconômica os subsídios destinados à dendeicultura – que tem o apogeu com o choque
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do petróleo e busca nas oleaginosas uma alternativa para a crise – ratifica a modernização 

conservadora posto que investe em sistemas viários, portos e hidroviários. Programas como 

o PNPB em 2004 e o PPSOP em 2010, geraram a expansão acentuada de complexos 

agroindustriais como é o da Agropalma S/A na microrregião de Tomé-Açu, empresa que 

integra o conglomerado Alfa. Estes investimentos entram em choque com o modo de vida 

local que tem a cultura baseada no extrativismo, agricultura de subsistência, caça e pesca, 

isto é, existe uma íntima relação com a natureza o que determina certa autonomia da 

relação com o mundo capitalista. Para introduzir esta relação surge na vida do camponês o 

agente fundiário que visam assediar o camponês para associação à cadeia produtiva ao 

cultivo da palma ou a incorporação da terra por meio da venda. A primeira opção se torna 

mais rentável para os empresários seja devido ao uso da força de trabalho, a produção ou 

acesso aos benefícios público garantidos pelo decreto 5. 297 de 6 de dezembro de 2004; 

como o selo social. O fato é que esta uma misteriosa forma de apropriação capitalista do 

espaço e da mão de obra, sem que haja comprometimento com os direitos trabalhistas e o 

arrendamento geram múltiplos impactos, são  eles, contaminações hídricas devido ao uso 

de agrotóxicos nas plantações, uso de drogas para assegurar a rapidez no período de safra, 

desapropriações e perda da identidade camponesa. Portanto, o desenvolvimento é na 

realidade o des-envolvimento posto que causa graves problemas socioambientais. 

 

Palavras-chave: paisagem, dendeicultura, território. 
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IMPACTOS AMBIENTAIS EM EMPREENDIMENTOS MINERÁRIOS: UMA 
REVISÃO SISTEMÁTICA ENVOLVENDO CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS. 

 
Letícia Alves de Araújo1, 

Diego Freitas Rodrigues2 

RESUMO: 

A exploração mineral é uma atividade incontestável para o desenvolvimento 

econômico, porém, é responsável pela geração de diversos impactos ambientais causados 

pela sua expressiva interferência no meio ambiente. Esses impactos são responsáveis por 

inúmeros conflitos socioambientais que são gerados a partir da implantação destes 

empreendimentos, nos quais os interesses de populações indígenas, quilombolas e 

ribeirinhas são pouco valorizados e, muitas vezes, ignorados em processos de 

licenciamento ambiental. O que diz a literatura científica a respeito? O objetivo do presente 

trabalho foi identificar trabalhos publicados em uma plataforma online e gratuita, o Scientific 

Electronic Library Online – SciELO e a plataforma Journal Storage - JSTOR, que envolvam 

os descritores combinados: Impacto Ambiental, Mineração, Conflitos e Amazônia, em 

português, inglês e espanhol. Metodologicamente, optou-se por fazer uso da revisão 

sistemática para a identificação desses trabalhos e foi gerado um banco de dados com os 

descritores selecionados, classificando-os para filtrar somente os resultados relevantes para 

a pesquisa: métodos utilizados, resultados e origem das publicações. Quando pesquisados 

individualmente, na plataforma SciELO, foram encontrados 6.990 trabalhos, porém, desse 

valor, somente 2,37% (166 trabalhos) utilizavam os descritores “Impacto Ambiental” e 

“Mineração” combinados. Quando foi adicionado o termo “Conflitos”, na busca anterior, o 

número diminuiu mais ainda, totalizando 9 trabalhos encontrados com as três palavras 

chaves, e nenhum trabalho encontrado utilizando os quatro descritores. Já na plataforma 

JSTOR, foram encontrados 1.341.519 com cada um descritor individualmente, 192.219 com 

dois descritores e 283 com os quatro descritores. Assim, foram avaliados os resumos dos 9
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trabalhos da plataforma SciELO e os 283 trabalhos da plataforma JSTOR, com o intuito de 

identificar o idioma de publicação, ano, área temática, o qualis da revista publicada, o tipo de 

metodologia adotada e a área de estudo (quando for o caso). Assim, com os resultados 

obtidos, foi possível observar um panorama de estudos interdisciplinares envolvendo os 

descritores, com predomínio de estudos qualitativos, estudos de caso e métodos mistos, 

além disso, os resultados apontaram que ainda há poucos trabalhos envolvendo o tema na 

América Latina em plataformas gratuitas e de amplo acesso.  

 

Palavras-chaves: Impacto Ambiental; Mineração; Conflitos Ambientais. 

 



 

GT 04 – NATUREZA, SOCIEDADE E DIREITOS: POLÍTICAS E CONFLITOS NA 
AMÉRICA LATINA E NA PAN-AMAZÔNICA. 

 
  

AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE NA ESCOLA PÚBLICA COM ÊNFASE EM 
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RESUMO 

 

As problemáticas ambientais difundidas no mundo pós-moderno estão 

atreladas aos impactos gerados pelo modo de produção capitalista que não valoriza 

aspectos de sustentabilidade global. Dessa forma, considerando a educação como 

instrumento mediador de conflitos, ideias, relações e ascensão social, faz-se 

necessário desenvolver estudos e pesquisas voltados para observar, analisar, 

executar e avaliar nas práticas docentes as necessidades de se ampliar a discussão 

sobre a Educação Ambiental e Sustentabilidade numa perspectiva inter e 

multidisciplinar, pois são agentes multiplicadores de conhecimentos e saberes. Para 

isso, realizou-se uma pesquisa-ação na Escola de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental em Regime de Convênio “Associação dos Moradores do Bairro da 

Terra Firme” situada em Belém do Pará que segundo Thiollent (1992) consiste em 

organizar a investigação a partir da concepção, do processo e da avaliação de uma 

ação planejada, dessa forma usou-se como etapas metodológicas: 1- Estudo 

bibliográfico, que fundamentou as discussões teórico-práticas; 2- Análise de 

discurso, que fundamentou as percepções dos docentes acerca da Educação 

Ambiental como tema transversal; 3- Elaboração de um plano de ação voltado para 

o loco em estudo, caracterizando o bairro, escola, perfil sócio-econômico e cultural 

dos atores sociais assim como, a elaboração, execução e avaliação de um projeto 

de intervenção junto ao corpo docente da escola supramencionada que contribuiu 

para a formação sócio-ambiental e profissional em serviço dos professores da 

Educação de Jovens e Adultos. 
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NEOEXTRATIVISMO E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DO PROJETO GRANDE 

CARAJÁS NA AMAZÔNIA  
Mônica de Melo Medeiros1 

Vinicius Alexandre Amaral dos Santos2 
RESUMO 
 

O atual processo de acumulação capitalista faz com que o Estado tenha papel 

fundamental na reprodução do capital concedendo incentivos à instalação de grandes 

projetos na Amazônia e contribuindo para uma intensificação da exploração da natureza. De 

acordo com Edna Castro (2008), perceber estas contradições sociais contribui para uma 

melhor compreensão das relações entre sociedade e mercado na America Latina. Sendo 

assim, a política de modernização da Amazônia foi decisiva para a expansão de novos 

setores da economia no Estado do Pará, integrando a região ao mercado internacional por 

meio da exportação de commodities. No entanto, Pierre Salama (2016) assinala que este 

retorno ao perfil primário-exportador traz um impasse dado que a reprimarização produz 

novas dependências. Alguns autores irão caracterizar este perfil como rentista-extrativista 

uma composição orgânica entre o capital financeiro e os segmentos do capital que 

acumulam riquezas mediante o neoextrativismo. Frente a isto, um dos projetos minerais de 

grande visibilidade na Amazônia é o Projeto Grande Carajás, que ao instalar-se no território 

trouxe enormes tensões geradas por impactos socioambientais3. Com o intuito de analisar 

os impactos gerados pela instalação da empresa VALE, foi realizado levantamento 

bibliográfico e documental. No levantamento bibliográfico buscou-se identificar de que forma 

o Projeto está sendo discutido no âmbito acadêmico, através do estudo de teses e 

dissertações localizadas no Repositório Institucional da Universidade Federal do Pará no 

período entre 2010 e 2016. Por seu turno, a pesquisa documental, voltou-se para análise de 

documentos do Ministério Público Federal onde se discute os impactos socioambientais 

gerados pelo Projeto. A partir da pesquisa documental foi possível apreender que o principal 

impacto foi o "estrangulamento" territorial nas áreas indígenas estimulando invasões de
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fazendeiros, a degradação florestal, além da provável contaminação do principal rio dos 

povos Xikrin – Rio Cateté – e o crescimento da violência. Na análise de dissertações e 

teses, destacaram-se os impactos sobre os modos de vida dos povos tradicionais, conflitos 

agrários e impactos ambientais. Neste cenário, consideramos que a expansão de grandes 

projetos minerais na região tem acentuado as expressões da questão social, reproduzindo 

desigualdades, impactos ambientais, sociais e econômicos, demonstrando que a relação 

predatória entre homem e natureza só pode ser superada por meio do rompimento com a 

lógica de barbárie de acumulação do capital.  

 
Palavras-Chaves: Projeto Grande Carajás, mineração e impactos socioambientais. 
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MINERAÇÃO NA AMAZÔNIA PARAENSE: ANÁLISE DOS CONFLITOS NO 

ASSENTAMENTO BELO VALE – MARABÁ - PA1 
 
 

Joandreson Barra Lima2  
João Marcio Palheta da Silva3 

Christian Nunes da Silva4  
Hugo Pinon de Sousa5 

 
Os usos dos territórios, nas explorações dos recursos naturais por meio das atividades 
mínero-metalúrgicas na região Amazônica, como no caso dos municípios, vilas e 
povoados dos estados do Pará (que se localizam nas áreas de influência da Estrada de 
Ferro Carajás (EFC), ferrovia brasileira operada pela Vale S.A.,) provocam impactos de 
naturezas diferenciadas e com diferentes complexidades, dentre elas os 
socioeconômicos e ambientais, os populacionais, os de reordenação do espaço urbano, 
os de finanças públicas e formação de novas dinâmicas econômicas e territoriais, 
diferem formas de desenvolvimento regional em cada um desses lugares que sediam 
grandes projetos de mineração ou que se encontram em áreas de influências dos 
mesmos, gerando enclaves sociais e acentuando as tensões entre tais comunidades e a 
empresa Vale S.A., no que se refere aos impactos oriundo do modo como a referida 
empresa se territorializa. Nesse contexto, configura-se em terreno fértil para episódios 
de conflitos entre esses agentes, sendo assim, a necessidade de realizar esta pesquisa 
está na possibilidade de proporcionar mais informações sobre a natureza dos conflitos 
nas áreas de influência da indústria mínero-metalúrgica no lugar acima citado, mais 
especificamente assentamento Belo Vale, no município de Marabá-PA, pois, ao analisar 
os usos dos territórios nessas localidades, podemos notar como essa atividade minero-
metalúrgica vem colocando em risco as sociedade locais atingidas diretamente pelo 
processo de exploração mineral. Portanto, dentre os objetivos desse trabalho, está o de 
realizar uma análise dos conflitos e evidenciar os impactos socioeconômicos e 
ambientais decorrentes do funcionamento/operação das atividades minero-metalúrgica, 
nos últimos anos. Com isso, a execução desta pesquisa vem se justificando na medida 
em que se procura analisar, entender e proporcionar mais informações acerca dos 
conflitos adjacentes às atividades da indústria mínero-metalúrgica na região Amazônica. 
Assim, este trabalho se faz necessário devido à importância do incremento da produção 
bibliográfica sobre a temática em questão. É importante enfatizar que o ponto crucial 
desta pesquisa é apresentar novas alternativas teóricas, pois os dados levantados, com as 
viagens de campo prévias, em desenvolvimento, por certo contribuirão para a 
elaboração da dissertação de mestrado, e consequentemente para o aumento da 
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produção científica sobre o uso dos territórios e exploração dos recursos naturais na 
Amazônia, refletindo no ordenamento do seu território e seu papel no desenvolvimento 
regional. Durante o tempo de execução da pesquisa foram realizadas leituras de livros 
clássicos da geografia, estas leituras foram apresentadas e discutidas para haver maior 
entendimento teórico dos conceitos norteadores básicos da geografia conhecidos, como: 
Território, Territorialidade, Ordenamento Territorial, Desenvolvimento Regional, etc. A 
partir desse conhecimento teórico, foi possível maior embasamento teórico para os 
trabalhos de campo, o que vem qualificando as observações mais aprofundadas e a 
percepção dos conceitos ali presentes. Tais leituras realizadas no início desta pesquisa 
foram de suma importância tanto para o andamento da pesquisa, quanto para o próprio 
curso de mestrado. 

Palavras-chaves: Mineração, ALPA, Conflitos. 
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A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DA AMÉRICA LATINA A PARTIR DO DISCURSO 

DE DONALD TRUMP: IMPACTOS NO CENÁRIO POLÍTICO  
 

Mathaus Viana Campos1  

Ana Catarina Bastos2 

Nara Marques Monteiro3  

RESUMO 
 

A presente pesquisa fará uma abordagem sobre os discursos e declarações do atual 

presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, acerca dos países pertencentes 

à América Latina. O artigo tem como objetivo, mostrar de que forma os discursos referidos 

por Trump constroem uma imagem da América Latina através de sua própria percepção, 

levando em consideração que tais discursos são excessivamente disseminados, analisando 

os impactos políticos causados por esta construção da imagem no sistema internacional, 

examinando o posicionamento desses países dentro das instituições de cooperação 

multilateral. Partindo da metodologia qualitativa, a pesquisa conta com uma análise subjetiva 

da construção dessa imagem à luz dos arcabouços teóricos de Michel Foucault (1926 – 

1984) para elucidar os modos em que as práticas discursivas induzem a construção de 

identidades, assim ocasionando uma influência nas ações dos estados latinos americanos.  

 

Palavras-chaves: América Latina. Práticas Discursivas. Donald Trump. 
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SANEAMENTO E CONFLITOS URBANOS PELAS LINHAS DO JORNAL DOS 

BAIRROS EM BELÉM DO PARÁ – PEDREIRA E FÁTIMA 
 

André Luiz Santos Alves1 
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RESUMO 
 

O texto apresenta uma discussão à respeito de projetos de saneamento executados 

nos bairros da Pedreira e Fátima, localizados na cidade de Belém do Pará. O principal 

objetivo é analisar a situação urbana, cultural e econômica dos mesmos por meio da análise 

do caderno “Jornal dos Bairros” publicado mensalmente em forma de encarte no periódico 

“O Liberal”, que teve sua produção no ínterim de 1987 à 1991 voltado à narrativa de 

problemas de um modo informativo e sobretudo interessado em construir uma versão dos 

fatos. Desse modo, orientado pelo pressuposto metodológico do materialismo histórico 

dialético, foram coletadas e analisadas edições do “Jornal dos Bairros” para verificação de 

situações recorrentes como: ausência de macro e micro saneamento básico, aumento da 

violência, ausência de equipamentos urbano e outras carências. O suporte teórico resulta 

das leituras de Ermínia Maricato, Carlos Vainer, Raquel Rolnik, Tania Regina de Luca e 

Marialva Barbosa. Os principais resultados expressam de que forma a narrativa produzida 

pela imprensa local trata os problemas do saneamento básico e os conflitos urbanos 

emergentes na cidade de Belém. 
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INDÚSTRIA CULTURAL E VIOLÊNCIA: OBSERVAÇÕES A PARTIR DO 

NOTICIÁRIO POLICIAL PARAENSE 

 
Mateus Abreu Pereira1 

Mauricio Rodrigues de Souza2 
RESUMO 
 

A modalidade de cobertura jornalística denominada noticiário policial se caracteriza 

pela veiculação de fatos criminais, investigações policiais e outros assuntos referentes à 

segurança pública. Entretanto, este gênero de reportagem muitas vezes excede sua função 

de informar ao edulcorar as notícias com porções de sensacionalismo, lançando mão de 

imagens, manchetes e textos escandalizantes. Nestes termos, a exposição de cadáveres, 

pessoas com ferimentos graves ou em estado de mutilação corporal se tornou uma prática 

comum em muitos jornais ao longo dos anos. Diante disto, o foco central deste estudo 

reside em uma análise de tais práticas da imprensa no contexto específico da cidade de 

Belém do Pará. Para tanto, o principal referencial teórico adotado aqui é aquele proposto 

pela Teoria Crítica da Sociedade, em particular a noção de indústria cultural, de modo a 

cumprir com o objetivo de repensar elementos de banalização da violência cotidianamente 

presentes em um veículo de mídia impressa da capital paraense. Nestes termos, o foi 

composto por uma etapa voltada a estudos teóricos e outra parte relativa a uma pesquisa 

documental, utilizando recortes do suplemento Polícia, do jornal Diário do Pará. Diante 

disso, o estudo identificou elementos que permitem visualizar que o jornal contribui para o 

processo de banalização da violência ao expor de maneira explicita mutilações e ferimentos 

em cadáveres. Conclui-se que, por meio de estratégias típicas da indústria cultural (como a 

reificação, a mistificação das massas e a despotencialização da tragicidade dos elementos 

da realidade), o jornal trabalha no sentido de tornar a barbárie visual que publica algo banal 

e ordinário, volatilizando a dialética existente na complexa cadeia de elementos que 

compõem a violência e transformando-a em simples mercadoria. Ao fim e ao cabo, é 

possível conjecturar que veículos de comunicação tais quais o jornal analisado acabam por 

propagandear a naturalização, por meio de elementos textuais e imagéticos, do emprego de 

práticas cada vez mais repressivas utilizadas à pretexto de política de segurança pública. 
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UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE “JUVENTUDE E SEXUALIDADE” NO GOOGLE-

BRASIL-IMAGENS 
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RESUMO 
 

Este resumo é parte integrante das discussões que vem sendo realizadas no Projeto 

de Extensão “Fala Firme juventude: autorepresentatividade juvenil na Terra firme Belém- 

Pará”, do Curso de Serviço Social, da Universidade Federal do Pará. O bairro da terra firme 

é caracterizado como área de periferia, possui uma população majoritariamente negra. Em 

2014, mais de 14 jovens foram mortos em uma chacina e, até a presente dada, não houve 

qualquer tipo de justiça. Entendemos que os jovens pobres, negros e vítimas de violências 

da Terra Firme não se diferem da maioria dos jovens das periferias das cidades brasileiras, 

pois esse é o perfil histórico da maioria dos jovens brasileiros, como bem mostrou o Mapa 

da Violência contra a Juventude Negra de 2014,Neste sentido, buscamos neste texto refletir 

sobre as imagens expressivas da palavra-chave “juventude e sexualidade” na página de 

imagens do google-brasil, considerando, para isso, o fato de esse site de buscas na internet 

se constituir em uma das  ferramentas midiáticas mais acessadas no mundo nos tempos 

atuais para diversos fins e por faixas etárias diferenciadas, com amplo alcance de suas 

informações. A mesma informação é acessada por milhares de pessoas de contextos 

diversos. Compreendemos a imagem como um texto, uma narrativa que envolve uma 

complexidade de representações simbólicas, as quais exprimem e produzem sentidos e 

significados de um dado “cenário”. A pergunta mobilizada visou interrogar: que textos podem 

ser interpretados nas imagens veiculadas pelo par “juventude e sexualidade” no google-

brasil-imagens? O alcance de imagens acessadas levou-nos à reflexão acerca de 

representações homogeneizadoras da juventude e sexualidade, as quais expressam a
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naturalização de gênero, classe, raça e orientação sexual. Tanto a juventude como a 

sexualidade são concebidas por ideias biologizantes e socialmente determinadas. São 

imagens que falam de um universo de jovens brancos, heterossexuais e de classe média 

alta; e a sexualidade relacionada a sexo, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez na 

adolescência. Foi possível inferir que essa ferramenta midiática, assim como as demais, 

produz e reproduz visões excludentes que inferiorizam e naturalizam as juventudes e as 

sexualidades. Essas imagens não consideram as experiências concretas da juventude 

negra da periferia e contribuem para um conjunto de reprodução, saberes que não leva em 

conta a diversidade de experiências vividas pela juventude a exemplo disso é a juventude 

da Terra Firme. Nesse universo, encontram-se à margem jovens negros, pobres, LGBTS e 

periféricos. São, portanto, narrativas de um campo simbólico expressivas das desigualdades 

e das contradições sociais históricas desta sociedade. 
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ENUNCIAÇÕES SOBRE OS TENETEHARA NO CYBER ESPAÇO  
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RESUMO 
 

Em muitas produções midiáticas, há um processo sistemático de inferiorização dos 

saberes indígenas, bem como da caracterização destes povos como selvagens, violentos. 

Essa posição mostra como os discursos que permeiam o cotidiano da sociedade brasileira 

procuram silenciar as diferenças entre os Tembé-Tenethara, os Xavantes, os Bororo, os 

Aikewára e os outros 281 povos indígenas brasileiros, tratando a todos como uma 

generalização e que tudo se resume a “índio”. Como resultado do projeto “A invenção do 

índio na mídia: discursos e identidades” o trabalho apresentado toma como corpus de 

análise o documentário “Em pé de guerra: indígenas e madeireiros ilegais na Amazônia”, 

(2015) produzido pelo site francês VICE NEWS (news.vice.com) e segunda imagem dos 

povos indígenas. Constituindo sujeitos nos dias atuais, a partir de materialidades (verbais e 

não-verbais) e como suas narrativas mostram que o lugar chamado de terra é muito mais 

complexo que apenas um espaço geográfico. Os povos indígenas têm seus lugares 

sagrados, espaços para seus rituais, para manifestação de suas crenças e da força de seus 

ancestrais. A terra é o chão de sua história, de sua cultura, de sua coesão, de sua 

sobrevivência, porém esses aspectos são silenciados. Nosso objetivo é compreender como 

os discursos que circulam em torno dessas mídias estão imbricados em diferentes relações 

de poder, para isso, tomamos como referência teórica as formulações de vontade de 

verdade, enunciados e história descontínua formuladas por Michel Foucault (2000) e 

discutidas por Gregolin (2007), para analisar como a sociedade brasileira produz e formula 

sentidos sobre o indígena por meio da materialidade das linguagens. Analisaremos como se 

dá o processo da formação discursiva e exemplificaremos as noções de memória e 

identidade, em um espaço que é (re)significado a partir das interações ali mantidas. Mais 

especificamente, propomos, então, uma investigação em torno do discurso imposto ao 

sujeito indígena, sua cultura e formas de saberes/poderes, instituídos, muitas vezes, como 

uma espécie de memória oficial sobre estes povos. 
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ENTRE A PRESERVAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO: PARADIGMAS DO 

DISCURSO AMBIENTALISTA NO JORNALISMO DA AMAZÔNIA 
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RESUMO 
 

Em pleno século XXI, a Amazônia ainda é considerada um território fascinante e, ao 

mesmo, tempo complexo pelo menos em grande parte do imaginário coletivo. Com uma 

riqueza inimaginável e preservada, seus cenários inspiram discursos preservacionistas, 

utilizando argumentos de santuário e de intocabilidade. Do outro, há o modelo 

desenvolvimentista baseado no crescimento da produção industrial e de infraestruturas, com 

participação ativa do estado e, consequente aumento do consumo. Paralelo aos dois 

pensamentos, existe ainda o pensamento conservacionista. Este contempla a interação com 

o meio ambiente, mas aliado ao seu uso racional e manejo criterioso e é alicerce de políticas 

de desenvolvimento sustentável. Nesse cenário, introduz-se a atuação da imprensa na 

produção jornalística de notícias referentes a Amazônia. Sabe-se, de mordo geral, que a a 

construção da realidade se dá a partir da elaboração e circulação das notícias veiculadas 

pela mídia, esta sendo resultante da combinação de uma série de fatores: pessoal, cultural, 

organizacional, ideológico, social entre outras características. Sendo assim, qual o papel da 

imprensa nesse processo de representação e significação da Amazônia para a sociedade.  

Quais discursos: preservacionista e desenvolvimentista ou conservacionista 

sãoevidenciados na coberturado jornalismo ambiental naAmazônia?Como as temáticas são 

construídas no âmbito jornalístico e qual direcionamento é dado pela imprensa? Para 

refletirmos sobre a temática, buscamos por meio do estudo bibliográfico e documental, 

iniciarmos um debate acerca do discurso reproduzido pelos meios de comunicação que 

tratam sobre a Amazônia, baseados em Benchimol, Batista, Corrêa e na análise de discurso 

de Pecheux. 
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RESUMO 
 

Não é difícil perceber que parece haver no imaginário sobre a Amazônia, seja no das 

pessoas que não moram na região, seja nos dos seus próprios habitantes, imagens como 

uma superfície verde, habitada majoritariamente por povos indígenas, com grande 

variedade de fauna e flora ou mesmo um lugar não urbanizado e com baixa densidade 

demográfica, em que os poucos habitantes convivem diretamente com animais selvagens e 

sem acesso às novas tecnologias. 

Não é raro observar também que estas visões – bastante restritas, notemos – muitas vezes 

são ensinadas nos livros didáticos, difundidas pela mídia (jornalística e publicitária) e pelo 

turismo e sintetizadas em alguns lugares de fala sobre a Amazônia.  

Como é possível notar, a Amazônia então ainda é muito idealizada e, suas características, 

estereotipadas, não raramente distantes do “tempo presente” se associam a uma realidade 

“atrasada”, ultrapassada, que “parou no tempo”. Indo além, e é isto que nos importa mais, 

existe uma exploração do seu conteúdo na forma publicitária, mas também compreensões 

difusas e confusas – regionais e “estrangeiras”. Existem, então, lugares de fala e 

percepções sobre a Amazônia e mesmo a possibilidade da utilização destas referências 

como “marca”.
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Tal discussão começou a ser referida de fato por Otacílio Amaral Filho em A Marca 

Amazônia: uma promessa publicitária para fidelização de consumidores nos mercados 

globais (2008), fundamental para compreendermos tais imagens e imaginários a partir de 

produtos e de propagandas e, em muitas vezes, da associação entre ambos. 

Quase dez anos depois, acreditamos que seja o momento de rever e talvez ampliar esta 

discussão. Algo fundamental na Comunicação não pode ser deixado de lado, principalmente 

com o célere desenvolvimento dos meios de comunicação e seus aparatos. Neste sentido, 

este artigo condensa pesquisas que estamos desenvolvendo há cerca de dois anos, que 

levam em conta a percepção do público pessoalmente e pela web sobre a possível “Marca 

Amazônia” e também sobre as imagens e imaginários acerca do lugar de fala “Amazônia”. 

Ao longo deste trabalho, surgem outros questionamentos – provocações – sobre tal possível 

“Marca” e suas representações, como: que tipo de Amazônia observamos hoje? Será que a 

Amazônia é, de fato, uma “marca” com grande alcance? Será que estamos diante de uma 

mudança de paradigma? Tudo isto é discutido a partir do conteúdo veiculado pelo público no 

ciberespaço. 

Para tal discussão observamos, principalmente através do diálogo entre Antropologia e 

Comunicação, ações e publicações nas redes sociais e sites, pesquisas em buscadores e 

sua relação com a Folksonomia e entrevistas feitas com pesquisadores de temas 

transversais ou ainda outras pessoas que pela sua trajetória – acadêmica ou não – se 

aproximam de tal tema. Parte de tais discussões estão condensadas também no blog de 

nossa pesquisa (https://marcaamazonia.wordpress.com/), criado diante da necessidade de 

maior acesso aos conteúdos sobre o tema, principalmente pela “pulverização” das 

pesquisas e produtos no ciberespaço. Assim, é possível ter acesso a informações diversas, 

exclusivas ou não, que podem ajudar e mesmo incentivar novas reflexões em pessoas que 

precisam acessar mais sobre o tema em apenas alguns clicks. 

 



 

GT 06 – A MÍDIA, PRODUÇÃO DE IMAGENS E ESTRATÉGIAS DE DISCURSOS 
EM DISPUTA. 

 
AS OCUPAÇÕES NAS UNIVERSIDADES* E A UTILIZAÇÃO DE REDES SOCIAIS 

COMO MEIO DE AMPLIAÇÃO DAS LUTAS SOCIAIS 
 

Rafaela Cristine Da Cruz Tavares1 

Tássio De Souza Damasceno2 

RESUMO 
 

As estruturas sociais a cada dia fundem-se mais a vivência virtual, não somente no 

que diz respeito a inovações tecnológicas, mas em todos os detalhes da organização social, 

exercendo uma profunda mudança em ordens sociais, culturais, econômicas, trabalhistas. 

Iremos abordar as articulações dos movimentos sociais, em específico, o movimento 

estudantil e suas novas formas de organização, divulgação e mobilização, durante as 

ocupações de universidades e escolas secundaristas no ano de 2016. Nessa perspectiva, 

as novas tecnologias surgem como grandes aliadas dos movimentos sociais devido ao seu 

poder de ampliação da comunicação que permite que as lutas/causas pelas quais esses 

movimentos lutam, seja do conhecimento de um maior número de pessoas. Nos últimos 

anos pudemos presenciar uma série de mudanças nas formas de agir e divulgar lutas 

sociais, onde nesse contexto, as tecnologias de informação e comunicação (TICs) surgem 

como grandes aliadas nesse processo, caracterizadas através das “redes sociais” que 

surgem neste contexto com uma unidade antagônica as mídias tradicionais apontadas como 

unilaterais. Apresentamos neste pôster os dados coletados a partir de netnografia em redes 

sociais eetnografia realizada na Universidade Federal do Pará (UFPA), partindo do olhar da 

cibercultura, fazendo um diálogo com outros campos do conhecimento como a antropologia, 

a comunicação e a sociologia contemporânea, iremos analisar como se deu o processo das 

ocupações das Instituições de Ensino Superior pelo país e na UFPA, a utilização das mídias 

alternativas/redes sociais como meio de mobilização, a efetividade desta comunicação em 

números em relação ao período de mobilização e efetividade das ocupações, divulgação e 

registro de atividades em confronto com a mídia tradicional. 

Palavras-chaves: Redes Sociais, Ocupações, Mídia. 
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AS REDES SOCIAIS COMO UM OBSTÁCULO A SER SUPERADO PELOS 

EDUCADORES: conflitos gerados pela utilização do smartphone em sala-de-aula 
 

Jefferson Nascimento Ramos1 
                                                                                      Tamires Rodrigues dos Santos2  

                                                                               Gilvânia Ferreira da Silva3 
RESUMO 
 

Com o advento do século XXI a tecnologia evoluiu de uma forma extraordinária e 

aliada a ela a comunicação. Deixamos de utilizar o telefone fixo e passamos a usufruir dos 

recursos tecnológicos do smartphone. Esse instrumento de comunicação é essencial para a 

sociedade moderna que, aliada às redes sociais, diversificam os meios pelos quais 

possamos comunicar com as pessoas. No entanto, verificamos que esse item tecnológico 

também faz parte do cotidiano das escolas, principalmente da educação básica, em que os 

alunos, desde cedo, por influência de seus pais ou responsáveis, começam a descobrir os 

mistérios que envolvem o manuseio desse canal de comunicação. Para os educadores o 

desafio inicia quando os alunos utilizam o smartphone durante as aulas de uma forma 

desorientada, conflituosa e rotineiramente causando transtornos no processo de ensino e 

aprendizagem desses indivíduos. Ressaltamos a utilização desses recursos de forma 

inadequada, principalmente em forma de cyberbullying, uso de ferramentas de comunicação 

digital utilizadas por um indivíduo ou grupo determinado a fim de promover ações hostis a 

um determinado grupo ou indivíduo com a intenção de prejudicá-los. Não obstante, temos a 

ausência de acompanhamento, por parte de alguns gestores escolares, a essas situações 

que não são resolvidas, tornando o conflito proeminente. Destacamos o papel do educador 

em resolver esses conflitos de forma harmoniosos tal qual percebe que o sujeito tende a 

recorrer de seus atos em favor de si mesmo. Objetivamos contornar a situação incômoda 

dos educadores ao depararem com os alunos distraídos em suas redes sociais e evitando o 

conflito iminente; demonstrar que a utilização das redes sociais, em demasia, afeta no
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processo de ensino e aprendizagem dos discentes, causando um baixo rendimento na 

escola e conseqüentemente uma sujeição a esses recursos tecnológicos; orientar os 

educadores para que os recursos tecnológicos possam ser utilizados em benefício do 

processo de ensino e aprendizagem do aluno e de maneira controlada. Para tanto foi 

realizada pesquisa de campo em uma escola da educação básica no município de 

Imperatriz – MA para que fosse possível conhecer a relação entre professores e alunos 

durante as aulas a fim de observar como as partes reagem ao convívio diário das redes 

sociais no ambiente escolar. Foi feito um levantamento bibliográfico de autores que 

discutem os conceitos de modernidade, tecnologia e redes sociais tanto na sociedade como 

no ambiente escolar e, também, aqueles que abordam os conflitos sociais oriundos do 

smartphone e, conseqüentemente, das redes sociais. 

 

Palavras-chave: comunicação; aprendizagem; conflitos 
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OLHARES SOBRE O CRESCIMENTO URBANO E OS PROBLEMAS 
SOCIOAMBIENTAIS NA CIDADE DE ARAGUAÍNA, TOCANTINS 

 
Thays Paiva Costa Rezende1,  

  Thalita Paiva Costa2 

  Eliseu Pereira de Brito3  

RESUMO 
 

É notório que aliar o crescimento urbano e a sustentabilidade ambiental tem sido um 

desafio para a maioria das cidades brasileiras. Pensando nesta perspectiva encontramos 

elementos norteadores da pesquisa que intitulamos “Olhares sobre o crescimento urbano e 

os problemas socioambientais na cidade de Araguaína Tocantins”. O objetivo principal foi 

estudar a dinâmica da produção do espaço urbano e suas problemáticas socioambientais. 

Em especial, focamos o estudo sobre, como a dinâmica socioambiental acerca da 

construção e execução do projeto Via Lago afeta a estrutura nos impactos ambientais e 

sociais relacionados a paisagem urbana? Este empreendimento foi uma idealização do 

poder público municipal e que a população e o meio ambiente são os que sofrem com esses 

impactos tanto positivos como negativos, pois o crescimento demográfico e urbanístico são 

um dos fatores cruciais para a degradação dos recursos naturais. A partir da identificação 

inicial foi possível entender os impactos socioambientais na cidade de Araguaína na área do 

lago Azul em virtude da urbanização e do crescimento demográfico. Esses conflitos são 

causados pelo desenvolvimento urbanístico nos ambientes naturais, conflitos esses que 

acabam interferindo no bem-estar da população, uma vez que esse processo de 

urbanização desenfreada acabou financiando as ocupações de áreas inadequadas e de 

forma desordenada para construções, desmatamentos de matas ciliares, erosões do solo, 

contaminação da água devido o despejo de resíduos e esgotos produzidos pela população e 

indústria, entre outros fatores que levam a consequências graves. Como metodologias 

utilizamos de uma pesquisa bibliográfica e de campo com delimitação da área de estudo a 

ser avaliada, de análise da problemática desses impactos ambientais e sociais e 
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dimensionamento das características dos problemas e seus pontos críticos. É uma pesquisa 

com abordagem qualitativa que levou em consideração os processos dialéticos na 

construção do espaço urbano, principalmente sobre causa e efeito. Como resultados, 

podemos afirmar que as modificações na área do Lago Azul vêm cada vez mais causando 

desequilíbrios ecológicos nos ecossistemas naturais. Os estudos apontaram que há uma 

relação entre o grau de urbanização e o grau de concentração de sedimentos/poluentes 

dissolvidos nas águas. Um dos motivos apontados nos resultados é que o crescimento 

populacional e a falta de gestão ambiental deixaram brechas para os desmatamentos das 

nascentes, ocasionando erosões e assoreamentos. Construções que adentram as margens 

dos córregos e lagos gerando a compactação do solo e até mesmo a mudança na forma do 

canal dos córregos resultando em problema como as enchentes periódicas.  

 

Palavras-chave: Crescimento Urbano, Questões Socioambientais, Urbanização 

Desordenada. 
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UM BAIRRO, MUITAS REALIDADES: A DESIGUALDADE SÓCIO-ESPACIAL 
COMO INDICADOR DE PERDA DA COBERTURA VEGETAL NO BAIRRO DA 

CREMAÇÃO BELÉM/PA. 
 
 

André Vicente do Rosario Marinho1 
José Edilson Rodrigues2 

RESUMO 
 

O acelerado processo de urbanização vem causando intensas alterações no 

ambiente urbano. Uma das alterações observadas é a redução da cobertura vegetal. Em 

Belém, o bairro da Cremação apresenta características socioespaciais que contribuem na 

diferente distribuição da cobertura vegetal.  Neste sentido, o objetivo do trabalho se constitui 

em analisar as características socioespaciais da Cremação como indicadores da perda de 

cobertura vegetal do bairro. O trabalho foi realizado através de interpretação de imagens 

orbitais de alta resolução espacial do satélite IKONOS do ano de 2006 onde realizamos os 

seguintes procedimentos: recorte da área de estudo, vetorização da cobertura vegetal de 

porte arbóreo e classificação do uso e ocupação da terra. Outro procedimento foi a análise 

dos setores censitários (Censo, 2010) correspondentes a área do bairro, este estudo 

consistiu em levantar as características de renda média e densidade populacional do bairro. 

Os procedimentos foram realizados através de técnicas de geoprocessamento em ambiente 

do Sistema de Informação Geográfica – SIG, onde foi possível a geração de produtos como 

mapas e gráficos. O embasamento teórico do trabalho se apóia em estudos como os de 

Corrêa (2016), que analisa o espaço como produto da ação de agentes sociais concretos 

que se materializam na forma de um espaço construído e Pivetta (2005), que propõe uma 

classificação do uso da terra baseada nas características físicas através do padrão dos 

espaços edificados construídos ou livres e a cobertura vegetal. A partir do levantamento e 

análise dos dados, foi possível fazer o mapeamento do bairro onde identificamos três 

setores com características distintas: alta concentração, média concentração e baixa 

concentração de cobertura vegetal. O estudo foi importante no sentido de analisar a 

desigualdade na distribuição da cobertura vegetal e a sua importância para o planejamento 

urbano.  

Palavras-chaves: Cobertura vegetal. Urbanização. Desigualdade socioespacial. 
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AS REGRAS, COMPORTAMENTOS, E CRENÇAS DOS SKATISTAS DA PRAÇA 

MANÉ GARRINCHA EM IMPERATRIZ – MA. 

 
Marcos Moreira Lira1  

RESUMO 
 

O presente plano de trabalho tem como objetivo compreender a complexidade de 

dinâmicas sociais que caracterizam o universo dos grupos de jovens skatistas que utilizam 

as rampas da Praça Mané Garrincha na cidade de Imperatriz-MA.  Essa praça distingue-se 

das demais praças da cidade por um aspecto: é um dos poucos espaços públicos 

modificados para a prática de esportes radicais, contendo rampas e corrimões. Esses 

elementos, presentes em uma parte específica do território da praça carregam consigo 

aspectos simbólicos que representam, de forma clara, o grupo dos praticantes de skate. O 

objetivo é descrever algumas regras, comportamentos, e crenças dos skatistas, e identificar 

algumas formas de interação entre os skatistas. Após o aprofundamento teórico, serão 

realizadas inserções cotidianas no ambiente frequentado pelo objeto de estudo. Em campo, 

será desenvolvido o trabalho etnográfico, utilizando de processos como: a observação 

participante, entrevistas abertas e registros audiovisuais.  Com base no Livro “A 

Representação do eu no Cotiado” de Goffman (1985), será usado o termo "representação" 

para referir-se a toda atividade de um indivíduo que se passa num período caracterizado por 

sua presença contínua diante de um grupo particular de observadores e que tem sobre este 

alguma influência. Ou seja, o termo representação será associado a pratica do skatista em 

relação sua inserção na praça Mané Garrincha frente a outros indivíduos que praticam skate 

e os demais que habitam na praça nessa relação de influência. Os skatistas têm um modo 

particular de se comportar e realizar as mesmas atividades, ou seja, andar nas quatros 

pistas de skate, fazer manobras, fumar maconha, e algumas atividades que os resinificam 

como skatista que é o fato de praticar skate, falar gírias e se comunicam geralmente só 

entre si, logo o indivíduo que chega lá como iniciante querendo aprender andar de skate vai 

assumir um papel que será o deles também e com base em Goffman (1985), quando um 

ator assume um papel social estabelecido geralmente verifica que uma determinada fachada 

já foi estabelecida para esse papel. Eles possuem sua “fachada” chamada de Skatista e tal 

fachada torna-se uma "representação coletiva" e um fato por direito próprio. Ou seja, o fato 

de praticarem a mesma atividade o tornam um sistema de indivíduos não definido e quando 

um novo ator quer participa dessa trama vai ter que seguir a performance destes para entrar 
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no sistema. Dentro da praça são executadas práticas com skate, patinação e ciclismo dentro 

das quatro rampas, futebolismo nas áreas de basquete, quadra e areia. 

 

Palavras-chaves: Sociologia, Antropologia, Urbano.   

 

 

 

 



GT 07 – Cidades e transformações do urbano na América Latina. 

INSURGÊNCIAS URBANAS: A AÇÃO DOS COLETIVOS DA ZONA PERIFÉRICA 
DE SÃO PAULO E SEUS MODOS DE RESISTÊNCIA 
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Maria Carolina Maziviero4 

RESUMO 
 

O trabalho consiste na análise aprofundada à partir de levantamentos das ações e 

práticas de atores da periferia das zonas leste e norte de São Paulo, que discutem temáticas 

como empoderamento feminino, questões de raça e sexualidade, injustiça social, 

desigualdade e território,que se organizam de forma horizontal, transversal, anárquica e 

flexível, reconhecidos como coletivos urbanos. Esta forma de organização alternativa 

crescente desde os anos 2000, emerge à partir das lacunas deixadas pelo Estado e ao 

déficit de políticas públicas, especialmente culturais, nas bordas da cidade,o que gera um 

transtorno de distribuição. 

Em 2013, as Jornadas de Junho no qual milhares de pessoas foram às ruas, em mais de 

doze capitais brasileiras e que posteriormente transformou-se em um protesto multifacetado 

e uma ação multitudinária com visibilidade e outras reinvindicaçõesdiversas, mostra-se 

como um marco, no qualhouve a propagação dos coletivosneste período com fortes 

questionamentos sobre o acesso democrático à cidade e intervenções no espaço urbano 

com críticas ao status quo e um chamamento a cidadania ativa que com autonomia e 

criatividade transformam a realidade local.  

Na luta por identidade e representação, alguns coletivos usam a cartografia como 

ferramenta de resistência e resiliência, para a cocriação do espaço comum, na qual eles são 

os próprios autores da sua realidade. Como forma financiamento, os editais públicos são os 

recursos mais recorrentes dos coletivos para que mantenham-se ativos. Embora exista uma 

tensão acerca da institucionalização, o que levanta hipóteses e questionamentos sobre as 

implicações de estar ou não institucionalizado. Se esta ação seria uma forma de 

reconhecimento e legitimidade, ou até mesmo um modo desubverter o sistema vigente para 
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obter informações e hackeá-lo, e sob as possíveis perdas de autonomia enquanto 

estruturação civil organizada.  

A elaboração da Lei de Fomento à Periferia, é uma das estratégias em busca de equidade e 

maiores investimentos culturais para as periferias, fruto de uma articulação entre coletivos 

de diferentes regiões de São Paulo. Porém, as descontinuidades de gestão e 

congelamentos de verbas destinadas à cultura atingem diretamente a vitalidade dos 

coletivos da periferia que recorrem a financiamentos colaborativos por meio de plataformas 

digitais para suas sobrevivências.  

A pesquisa se sustenta em bibliografias especificas para conceituação e entendimento 

desses movimentos no Brasil e em São Paulo e permeia em temas relevantes a abordagem, 

como: i. o surgimento tecnológico e sua revolução no cenário social, sendo a comunicação 

em rede e ampliação do acesso a informação como ferramenta fundamental para a 

articulação dos coletivos,com leituras segundoManuel Castells e Pierre Levy;ii. a percepção 

da cidade como obra aberta, um conjunto de heterogeneidade, espaço de trocas e 

compartilhamento, referenciadas principalmente por Antonio Negri;  

O método de trabalho orienta-se na linha heurística por aproximações sucessivas e a 

análise dos levantamentos realizados, seja pelos mapeamentos das áreas de recorte, 

planilhas pré campo, encontros e conversas semidiretas, diagramas explodidos, tabelas e 

gráficos,baseado no aspecto funcional, social, formal e simbólico. 
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EXCLUSÃO SOCIAL NO CONTEXTO URBANO: A IDENTIDADE DE PESSOAS EM 
SITUAÇÃO DE RUA QUE ACESSAM O CENTRO POP DE BELÉM. 
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RESUMO 
 

As pessoas em situação de rua são caracterizadas como parte de um grupo 

considerado “excluído”, desprezados por não se enquadrarem nos padrões normativos 

ditados pela sociedade. Ainda que nem todas as pessoas em situação de rua morem 

literalmente nela, pois se alojam esporadicamente em abrigos, comumente são 

estigmatizadas como “moradoras de rua”. A mínima “visibilidade” destas causa 

estranhamento e desconforto, pois estão encobertas por um manto de invisibilidade social 

que as ocultam das pessoas preferencialmente “visíveis” no contexto urbano. Este trabalho 

pretende abordar o fenômeno de invisibilidade social das pessoas em situação de rua 

considerando a identidade destas no contexto urbano e no tratamento das políticas públicas, 

refletindo sobre a razão pela qual elas são desprezadas pela sociedade, não sendo 

reconhecidas como cidadãs, detentoras de direito e respeito. Através de argumentos 

analíticos e dados empíricos extraídos em campo, esta pesquisa apresenta aspectos do 

processo de exclusão social e estigmatização das pessoas em situação de rua que acessam 

o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua de Belém 

(Centro Pop), questionando assim a eficácia na aplicação das políticas públicas em 

assistência social, voltadas para este segmento.  

 

Palavras-chaves: Pessoas em Situação de Rua, Identidade, Políticas Públicas. 

                                                            
1 Graduada, Centro de Ciências Humanas e Sociais aplicadas, UNAMA, Brasil. Email: 
fláviap.rodrigues@yahoo.com.br 
2 Graduada, Centro de Ciências Humanas e Sociais aplicadas, UNAMA, Brasil. Email: 
filo.barroso@hotmail.com  
3 Mestre, Programa de pós-graduação em Antropologia, UFPA, Brasil. Email: amanajas@ufpa.br   



 

GT 07 – Cidades e transformações do urbano na América Latina. 

URBANODIVERSIDADE NA MICRORREGIÃO DO SALGADO: A EXPERIÊNCIA DA 
PESCA NA PEQUENA CIDADE DE MARACANÃ-PA 

 
Rafael Campos de Miranda1 

Marcio Douglas Brito Amaral2 

RESUMO 
 

Tendo como objetivo a ampliação dos conhecimentos sobre a urbanodiversidade na 

Amazônia e suas pluralidades tanto nos conteúdos quanto nas formas, fez-se um esforço de 

pesquisa sobre as pequenas cidades na região, principalmente na Microrregião do Salgado, 

que apresenta peculiaridades como: relação com o rio, tanto do ponto de vista econômico 

(presença da pesca e turismo), quanto do ponto de vista social; ocupação antiga ou 

tradicional; proximidade com o mar; presença das Reservas extrativistas. Sendo assim, 

tendo o enfoque na cidade de Maracanã, há a busca sobre suas relações com as demais 

cidades da microrregião, buscando entender como as redes funcionam Buscando investigar 

a rede e sua relação com a pesca (uma das principais bases da economia da cidade, 

juntamente com a produção agrícola) e a dinâmica que esta proporciona no município. Para 

tal fim, há o levantamento bibliográfico e documental, aplicações de formulários, entrevistas 

semiestruturadas com os moradores e agentes econômicos e políticos da cidade, 

mapeamento da cidade para a identificação dos pontos de pesca, além do registro 

fotográfico da orla da cidade. Levando a identificar, em premissa, que a pesca já foi uma 

atividade mais forte no município, empregando dezenas de moradores com a presença de 

extintas fábricas para tratamento do pescado, hoje a pesca é voltada em sua maioria para o 

abastecimento da cidade e para o abastecimento principalmente dos Municípios de 

Castanhal e Belém. Revelando, assim, uma possível rede entre os municípios. 
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PESQUISA ETNOGRÁFICA NA PEDRA DO PEIXE DO VER-O-PESO E SEU 
ENTORNO FÍSICO, BAIRRO DA CAMPINA E CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE 

 
Suelen do Nascimento Vieira1,  

Luiz de Jesus Dias da Silva 2 

RESUMO 
 

O objetivo geral desta pesquisa é etnografar as atividades nativas empreendidas 

diariamente pelos atores sociais do Ver-o-Peso, na Pedra do Peixe, o entreposto pesqueiro 

oficial da cidade. Estes atores, envolvidos na cadeia produtiva do pescado, são organizados 

por categorias que se enquadram no processo de recebimento e distribuição do peixe na 

cidade de Belém e demais localidades.  A discussão sobre a identidade cultural do espaço 

urbano analisado se fez pela reunião de dados históricos de formação e consolidação do 

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Ver-o-Peso, assim como a utilização do método 

etnográfico para leitura da cidade, por ser um método descritivo, detalhista e analítico, que 

possibilita o entendimento das lógicas espaciais, mapeando as experiências sociológicas e 

compreendendo os fenômenos através dos sujeitos sociais, realizando a interpretação da 

arquitetura e do patrimônio por meio de uma perspectiva cultural. As incursões de campo, 

mediante acompanhamento e observação direta das ações e atividades desenvolvidas, 

possibilitaram a análise das dinâmicas existentes na Pedra do Peixe, Praça do Relógio, 

Mercado de Ferro e Mercado de Carne, assim como o relacionamento dos sujeitos na 

utilização dos espaços patrimoniais do Centro Histórico. Desta forma, foi possível mapear 

pontos de venda de pescado na cidade e estimar um quantitativo de trabalhadores na Pedra 

do Peixe, além do reconhecimento de novas atividades de apoio à comercialização do 

pescado e atribuições aos espaços. Estes dados, contribuem para a produção do 

conhecimento acerca do papel do Ver-o-Peso na caracterização de seu complexo 

paisagístico e informações qualitativas que subsidiam ações efetivas de salvaguarda do 

patrimônio cultural, material e imaterial. A intensa circulação de atores sociais na Pedra do 

Peixe, além de contribuir para o fluxo econômico, também contribui para a manutenção de 

uma cidade viva, onde a atividade de comercialização do pescado está em constante 

processo de expansão. 
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O PLANO DIRETOR COMO POLÍTICA PÚBLICA PARA DEMOCRATIZAÇÃO DOS 

ESPAÇOS PÚBLICOS E A MELHORIA NA CONDIÇÃO DE VIDA EM SANTARÉM 

 
CASTRO, Auristela Correa 1 

 SIMÕES, Aquiles Vasconcelos2 
 CARVALHO, Abner. Vilhena de3;  

RESUMO 
 

O trabalho visa analisar a atuação do Plano Diretor como como política pública de 

gestão ambiental de gestão, de democratização dos espaços públicos e melhoria da 

condição de vida em Santarém, Pará. Desse modo, utilizou-as como metodologia além do 

referencial teórico pertinente, além da análise do Plano Diretor. O estudo verificou que 

apesar da implantação do plano está vinculado ao Estatuto da Cidade de muitos direitos dos 

citadinos terem sido garantidos nos referido documento, ainda falta muito para que esses 

direitos possam ser efetivamente realizados.  O ente público ainda deixa muito a desejar no 

que tange a garantia da democratização dos espaços púbicos da cidade. Além disso, os 

munícipes precisam participar ativamente na fiscalização das ações gestor público para que 

seus diretos não sejam lesados.  Conclui-se que o Plano Diretor como ferramenta de 

Política de Pública na Gestão Ambiental das Cidades no caso específico de Santarém, 

embora tenha sido implementado, ainda não consegue garantir assistência no processo de 

democratização dos espaços públicos da cidade para melhoria da qualidade de vida da 

população. 
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CRESCIMENTO E SUBDESENVOLVIMENTO: O CASO DA ILHA DE SÃO LUIS 
(MARANHÃO) 

 
Leandro José Teixeira Barros 1  

Wantuil Kennedy Costa Corrêa Júnior2 

Welbson do Vale Madeira3  

RESUMO 

 
Este trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla e nele, analisa-se o crescimento 

econômico na região denominada ilha de São Luís, no estado do Maranhão (Brasil) a partir 

do início da década de 1990. Inicialmente, com base em indicadores produzidos pelo IBGE, 

são demonstradas algumas mudanças econômicas, sociais, ambientais e espaciais que 

podem ser vinculadas, de forma direta ou indireta, à chegada de grandes empreendimentos. 

Na sequência, faz-se uma análise mais qualitativa de aspectos relativos à conurbação, 

periferização, segregação social e problemas ambientais nos municípios de São Luís, Paço 

do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar, que compõem a ilha. Por fim, com base em 

autores do campo da Economia Política que teorizaram sobre desenvolvimento econômico, 

argumenta-se que no espaço estudado verifica-se um típico caso de uma área com 

potencial de crescimento econômico, principalmente devido à sua localização estratégica 

para o capital, mas, ao mesmo tempo, com tendência, de permanecer subdesenvolvida 

quanto se trata de contemplar as demandas da maioria de sua população. 
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A FEIRA LIVRE SEMANAL DO MERCADO MUNICIPAL E SUA FUNÇÃO 
SOCIAL NO TERRITÓRIO 

 
 
 

   José Maria Pereira Sousa1 
Eliane Alves dos Santos Sousa2 

Eliseu Pereira de Brito3 
 
 

Esta pesquisa tem como tema principal um estudo sobre uma feira livre na cidade de 
Araguaína que acontece aos sábados na área central da cidade. Definimos como 
objetivo geral entender a feira enquanto lugares de encontro e de comércio para os 
feirantes e para os sujeitos que fazem uso dela nos finais de semana, enquanto espaço de 
encontro e trocas/negócios. Trata-se de um estudo qualitativo em que a principal fonte 
de informações foi pela observação dos autores sobre a feira, em entrevistas com os 
sujeitos feirantes e frequentadores da feira problematizando temas como a agricultura de 
subsistência no início da formação da cidade de Araguaína e do Mercado Municipal, o 
principal canal de distribuição de suprimentos alimentares. Os resultados nos levaram 
ao entendimento que nestes entremeios houveram período de auges e crises tanto da 
feira como também, da produção agrícola realizada por pequenos produtores locais. 
Outro fator identificado é que a feira é um ambiente de trabalho, mais também é, 
ambiente de ócio. A feira como lugar do acontecer, a história de existência do lugar se 
mistura com a dos feirantes. O sujeito feirante, seu cotidiano como trabalhador rural, o 
que comercializam na feira, como funciona o processo produtivo e como faz para 
transportar e negociar sua produção na feira são determinantes para a construção da 
feira do Mercado Municipal de Araguaína como um lugar(es). 
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UM PANORAMA DO DESENVOLVIMENTO DESIGUAL NA ILHA DE SÃO LUIS DO 
MARANHÃ O AO LONGO DOS ANOS 2000: UMA APREENSÃO POR MEIO DE 

INDICADORES. 
 

Wantuil Kennedy Costa Corrêa Júnior 1 

Leandro José Teixeira Barros 2 

Welbson do Vale Madeira3  

RESUMO 
 

O objetivo desta proposta de pôster é explanar o desenvolvimento desigual 

apresentado na Ilha de São Luís do Maranhão – formada pelos municípios de São Luís, São 

José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, a partir do início dos anos 2000 através do 

processo de transformação do espaço. Tem-se por referência fundamental o conceito de 

espaço mercadoria, no cenário onde as cidades são tratadas como negócio pelo grande 

capital. A ideia central é mostrar na economia local as expressões da produção do espaço 

em função de interesses de grandes empreendimentos industriais e imobiliários, além de 

apresentar por meio de indicadores sociais, espaciais e econômicos, os quais no cenário 

mais amplo mostram a precariedade de tais números, a ineficiência da gestão pública e 

privada. Logo, nesta proposta de pôster apresentar-se-á conceitos em torno do 

desenvolvimento desigual e as transformações do espaço, mas também como ocorre na 

prática a ação conjunta destes termos na Ilha de São Luís e o posicionamento dos principais 

órgãos envolvidos em busca de soluções para tais divergências. Como procedimento de 

pesquisa foi feita uma revisão bibliográfica sobre o tema e colheram-se informações sobre 

os quatro municípios em plataformas do IBGE e nos respectivos órgãos de gerenciamento 

do espaço. Essas informações foram representadas espacialmente a partir do uso de 

softwares de geoprocessamento e por meio de indicadores sistematizados pelos autores ou 

por instituições voltadas para pesquisas no Brasil. 
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CONDIÇÕES FÍSICAS DO TRANSPORTE COLETIVO NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE BELÉM (PA): UMA ANÁLISE SOBRE A PRECARIEDADE 

NOS DESLOCAMENTOS URBANOS 

Fabrício Tavares de Moraes 1 

Suelen Reis da Conceição2 

RESUMO 
 

A infraestrutura investida nos sistemas de transporte coletivo público rodoviário, ou 

sua ausência, implica diretamente nas formas de desenvolvimento e organização dos 

territórios das grandes cidades, no acesso a serviços e oportunidades oferecidos nos 

espaços urbanos, distribuição de investimentos, bem como o fluxo do capital nesses 

ambientes. Nesse sentido, pensar o transporte coletivo (VASCONCELLOS, 2005) é pensar 

como ele tem se relacionado com as diretrizes de construção da cidade (FREITAS, 2003), e 

como ele se constitui como variável indispensável nas análises sobre o espaço urbano 

(CORRÊA, 2011). A proposta do artigo é, portanto, analisar as condições físicas dos 

deslocamentos urbanos realizados via transporte coletivo a partir de três municípios da 

Região Metropolitana de Belém (RMB) – Marituba, Benevides e Santa Isabel do Pará – 

buscando a percepção dos usuários sobre essa modalidade de transporte a fim de avaliar 

como a carência na provisão de transporte coletivo de qualidade, considerando as variáveis: 

pontualidade, segurança, higiene, tempo de viagem, conforto, é parte de uma prática política 

que não prioriza bem-estar em serviços essenciais para a população, em especial o 

transporte, que são garantidos pela constituição federal. O trabalho faz uso de uma 

metodologia quali-quantitativa, priorizando as entrevistas semiestruturadas e questionários, 

ambos direcionados a experiência dos usuários de transporte coletivo, neste caso 

estudantes universitários, que, diariamente, necessitam deslocar-se em direção a 

Universidade Federal do Pará, localizada na parte sul de Belém. 
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O INDICE DE BEM ESTAR URBANO NOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DO VALE DO 
PARANHANA: UMA ANALISE REGIONAL 

 
 

Marlon Eduardo Bauer1,  

Thiago José Dal Bosco2 

RESUMO 
 

Este artigo apresenta uma revisão teórica acerca do Índice de Bem-Estar Urbano 

Municipal e sua relação com os municípios da Região do Vale do Paranhana no Estado do 

Rio Grande do Sul, com o objetivo de investigar, descrever, analisar e demonstrar as 

variáveis que compõe este indicador em relação aos seis municípios de maneira isolada e 

também quando agrupados dentro da Região, objeto de estudo. Para tanto foram utilizados 

dados secundários, apurados através do banco de dados do Observatório das Metrópoles e 

do IBGE, além de publicações cientificas das plataformas Scielo e Periódicos da Capes. 
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O PROCESSO DE PERDA DA IDENTIDADE CULTURAL: PORTAL DA AMAZÔNIA, 
ESPAÇO URBANO EM CONFLITO E TRANSFORMAÇÃO NA ORLA DE BELÉM 

 
  Warleson Sousa Ribeiro 1 

Romário Sousa da Silva2 

RESUMO 

 

Belém sempre foi conhecida como porta de entrada da Amazônia. A cidade foi 

construída em cima de canais, igarapés, furos, lagos e paranás, então foi necessário 

adaptar construções para este tipo de terreno dentro do seu processo histórico de formação 

(FARES, 2010). No ano de 2005, a Prefeitura Municipal de Belém (PMB) desenvolveu o 

Projeto Portal da Amazônia, com apoio de iniciativas privadas. A área ocupada pelo projeto 

e pelas pessoas que lá residem, apontam diversas territorialidades e materialidades sociais 

da cidade (SOUZA, 1995). Com a execução do projeto, é inevitável que portos, feiras e 

moradores da região sejam remanejados, resultando na perda de identidade local, uma vez 

que a economia da cidade é movimentada por meio da produção ribeirinha que utiliza a orla 

de Belém para comercializar produtos extrativistas, em especial o açaí e o pescado. O 

espaço é um produto da sociedade e, portanto, irá refletir tanto a sua estrutura como a sua 

dinâmica. Recuperar a identidade perdida implica recuperar a memória que pode contribuir 

para a construção de uma cidade mais justa e igualitária (OLIVEIRA,2003, p. 68). A 

identidade nos faz diferentes, pois contém as marcas que nos caracterizam como pessoa ou 

grupo (GUEDELHA apud AMORIM, 2011). Objetiva-se com este estudo, refletir sobre o 

processo de desocupação da orla de Belém e os impactos sociais, culturais e econômico 

que ela causará. O referencial teórico foi utilizado para o desenvolvimento prático deste 

prático deste trabalho, que abrange a Antropologia, Geografia e Políticas Públicas.     
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RELAÇÕES DE RECIPROCIDADE NA DINÂMICA DA VIDA URBANA: UMA 
ETNOGRAFIA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃ 

CÁRITAS 

 
Tom Lucas Viana Reis1 

RESUMO 
 

Este resumo é resultado de uma pesquisa etnográfica realizada entre um grupo de 

quinze trabalhadores voluntários do Centro Espírita Irmã Cáritas (CEIC), localizado no bairro 

Julião Ramos – Macapá/Amapá/Brasil, iniciada no mês de abril e finalizada em julho de 

2017. Optei por uma abordagem qualitativa, com base na observação participante, 

entrevistas individuais e registros fotográficos. Concomitante à coleta do material em campo, 

procurei refleti-lo à luz da Teoria da Dádiva, exposta no clássico “Ensaio sobre a Dádiva” de 

Marcel Mauss (1924), interpretada e recrudescida posteriormente por teóricos afiliados ao 

M.A.U.S.S. (Movimento Anti-Utilitarista nas Ciências Sociais), como Caillé (1998; 2002), 

Godbout (1998), Martins (2002) e Temple (1989) e por autores críticos como Bourdieu 

(1996) e Godelier (2001). O objetivo principal desta pesquisa foi compreender como se 

estabelecem as relações sociais entre voluntários espíritas e as famílias que recebem seus 

serviços. Num sentido amplo e sociológico, a pesquisa foi conduzida a partir do seguinte 

problema: quais condições socioeconômicas determinam a permanência dos serviços 

voluntários realizados em prol das famílias em situação de vulnerabilidade social advindas 

das áreas de ressaca da localidade? E, especificamente, como as relações de reciprocidade 

entre voluntários e famílias atendidas se configuram na dinâmica e no contexto dos valores 

e hábitos da vida urbana? Observou-se que os serviços ofertados são conduzidos por uma 

responsabilidade social e religiosa que, por sua vez, possibilita a construção de um vínculo 

que se mantém e reforça através de trocas, materiais e simbólicas, entre voluntários e 

famílias atendidas. Quanto ao aspecto geográfico, o CEIC está localizado há mais de 

cinquenta anos em uma zona de vulnerabilidade social da cidade, e por isto, segundo as 

entrevistas coletadas, se revelou “estratégico” para o desenvolvimento das atividades 

socioassistenciais que têm por finalidade a inclusão social, a minimização das 

desigualdades sociais e a efetiva superação dos casos de famílias em estado de miséria. No
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que diz respeito à dimensão antropológica, as premissas fundamentais do trabalho 

voluntário espírita: dar (tempo, afeto, recursos, alimentos, cestas básicas, etc.) e receber 

(experiências, gestos, palavras, etc.) revelam-se como práticas sociais críticas e 

antagônicas ao utilitarismo racionalista-econômico e aos valores, hábitos e costumes 

individualistas que, segundo Simmel (2004) caracterizam a dinâmica da vida urbana nas 

sociedades modernas. Por consequência, apresentam-se como alternativas para novas 

sociabilidades pautadas em valores como solidariedade, reciprocidade e justiça social. 

Portanto, além de um serviço religioso, o trabalho voluntário espírita é uma prática de 

cidadania emergente que se fortalece diante dos desafios impostos pela ausência de 

políticas públicas adequadas ao atendimento das necessidades das famílias em estado de 

vulnerabilidade social de uma zona periférica da cidade de Macapá. 

 

Palavras-chave: Trabalho voluntário espírita; Vida urbana; Teoria da Dádiva. 
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MIGRAÇÃO E COLÔNIA: A MOBILIDADE AÇORIANA NA SEGUNDA METADE DO 
SÉCULO XVIII 

Larissa Rafaela Pinheiro Alencar1 

RESUMO 

 
O seguinte trabalho tem por perspectivas mostrar os resultados parciais de minha 

pesquisa realizada na graduação, inserida no projeto População e Epidemia: Dinâmicas 

Populacionais na Amazônia e a Epidemia de Sarampo no Grão-Pará (1748-1750). 

Estudaremos a Imigração Açoriana para o Grão-Pará na metade do século XVIII, tendo o 

recorte de 1748 a 1778.  Os pontos de análise das trajetórias de vida que traçaremos serão 

investigados a partir de três fontes: lista de açorianos embarcados para o Grão-Pará 

em1752 e 1754, devassa da capitania do Grão-Pará em 1764 e Mapas das Famílias do 

Estado do Grão-Pará do ano de 1778. Para, assim, entendermos o processo de chegada, 

fixação e mobilidade interna dos ilhéus em terras paraenses. Destacando dois imigrantes: 

Francisco Antonio Pereira, que abandonou a vila de Ourem, mas construiu família e riqueza 

na vila de Bragança e Sebastião Correa Picanço, expulso da localidade de Macapá.  

 

Palavras-Chaves: Imigração para a Amazônia, Mobilidade interna, Açorianos. 
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MIGRAÇÃO PARAAAMAZÔNIA: UMA REVISÃODA LITERATURA DOS ANOS 50 

AOS ANOS 2000, E UM POUCO MAIS 

Pedro Silveira Pereira1 

Maria José da Silva Aquino Teisserenc2 

RESUMO 

Este trabalho se propõe a apresentar como foram analisados — em obras de 

referência em ciências humanas sobre a Amazônia, produzidas a partir de fins de 1950 até 

2000 — movimentos de entrada e saída de grupos populacionais neste vasto território. O foco 

é sobre as perspectivas conceituais dos autores e o diálogo estabelecido entre eles.  

As obras analisadas foram: A Invenção da Amazônia (1994), de Neide Gondim; Amazônia: 

Natureza, Homem e Tempo (1982), de Leandro Tocantins;A Borracha na Amazônia: Expansão 

e Decadência (1993), de Barbara Weinstein; e A Luta Pela Borracha no Brasil (1989), de 

Warren Dean eÀ procura das Bandeiras Verdes: viagem, missão e romaria: movimentos sócio-

religiosos na Amazônia Oriental (2001), de Maria Antonieta Vieira da Costa. 

Na pesquisa buscou-se contextualizar historicamente uma produção bibliográfica 

considerando as referências à modernização e ao desenvolvimento nas leituras sobre a 

Amazônia como uma construção social. Assim foram evidenciadas circunstâncias de ordem 

socioeconômica e política na qual se projetou as movimentações humanas identificadas numa 

narrativa científica que em muito contribui na construção de uma realidade que se constitui em 

objeto de reflexão.  

A metodologia utilizada centra-se, a partir de uma amostra de produções, ainda que 

preliminar, na análise e interpretação de textos acadêmicos escritos na forma de livros e 

artigos. Fichamentos, resenhas e resumos foram elaborados, assim como a criação de um 

banco de dados bibliográficos necessários à sistematização de um panorama analítico sobre o

                                                            
1 Graduando, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Faculdade de Ciências Sociais, Universidade Federal do 

Pará, UFPA, Brasil. E-mail: pedrosilveiras07@gmail.com 
2Doutora, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Faculdade de Ciências Sociais, Universidade Federal do 
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tema migração em formação social e econômica representada como Amazônia. A 

apresentação dos resultados foi dividida segundo critérios cronológicos. 

   A perspectiva teórica de Abdelmalek Sayad é no trabalho adotada como inspiração. Uma 

perspectiva na qual o imigrante constitui um objeto social cuja problemática é majoritariamente 

definida pelo discurso científico em função de problema sociais percebidos. Assim, admitiu-se 

e admite-se como princípio na pesquisa, que o discurso sócio-antropológico detém um alto 

poder de determinação de contextos e perspectivas históricas (SAYAD, 1991).  

Os resultados obtidos indicam que a forma como os autores tem retratado os movimentos de 

populações na Amazônia é predominantemente tangencial. Ou seja, à medida que se limitam 

a analisá-los tão somente em função de suas relações — respostas econômicas e políticas — 

a problemas de natureza produtiva e, em menor grau, de carência de força de trabalho, pode-

se afirmar que os estudos até aqui analisados não se debruçam, de maneira exclusiva e 

direta, sobre os aspectos fundamentalmente sociais e culturais implicados nesses 

deslocamentos. 

Ademais, não foram identificados quaisquer indicativos de diálogos diretamente travados entre 

os autores, conquanto haja referências e citações breves aos mais antigos nos trabalhos mais 

recentes, dando conta assim de trabalho de revisão bibliográfica conseqüente realizado pelos 

autores, que têm colocado suas competências a serviço da compreensão dos processos 

sociais na Amazônia, ao mesmo tempo em que contribuem para construí-los.  

 

Palavras-chave: Migrações; Amazônia; Teorias sociológicas. 
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DOS BAIXÕES AOS RUCS EM ALTAMIRA: DESLOCAMENTO COMPULSÓRIO, 
LIMPEZA SOCIAL E A BARRAGEMDE BELO MONTE. 

 

GlaucyLearte da Silva1 

 

RESUMO 

Este artigo é parte de resultado de tese de doutorado em andamento e pauta suas 

análises a partir do processo de construção da Barragem de Belo Monte, no município de 

Altamira, sudoeste paraense. O debate que aqui se insere faz referência ao processo de 

Deslocamento Compulsório ocorrido em Altamira, com o intuito de promoveruma Limpeza 

Social, ao retirar famílias da parte central da cidade, vulneráveis socialmente e que foram 

deslocadas para outras localidades, entre elas os chamados Reassentamentos Urbanos 

Coletivos – RUC, construídos para receber os atingidos por Belo Monte, pela empresa 

construtora da hidrelétrica, a Norte Energia S.A. Considero relevante analisar como esse 

processo de limpeza social rompe com as relações sociais estabelecidas ao logo dos anos. 

Autores como Vainer (1992), Almeida (1996), Magalhães (2007), entre outros,dão 

embasamento para as discussões sobre deslocamentos compulsórios, fato que permite 

discutir o fenômeno em questão. O processo de deslocamento compulsório apresenta 

características muito comuns à definição elaborada por Almeida (1996), assinalando que 

uma definição preliminar da questão abarcaria o conjunto de realidades fatuais em que 

pessoas, grupos domésticos, segmentos sociais e/ou etnias são obrigados a deixar suas 

moradias habituais, seus lugares históricos de ocupação imemorial ou datada, mediante 

constrangimentos, inclusive físicos, sem qualquer opção de se contrapor e reverter os 

efeitos de tal decisão, ditada por interesses circunstancialmente mais poderosos, fatores 

que foram constatados em Altamira, sendo que passados dois anos do início do processo 

de reassentamentos, inúmeras famílias ainda não foram indenizadas.Esta pesquisa versa 

sobre as populações urbanas, que estavam localizadas às margens do IgarapéAltamira,que 

formavam os baixões da cidade e que hoje se encontram residindo nos RUCs, criados pelo
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órgão empreendedor de Belo Monte, com o intuito de abrigar as famílias atingidas. Os RUCs 

seguem um padrão de urbanização imposto, que busca homogeneizar uma população, não 

respeitando seu modo de vida. Essas famílias foram retiradas para que não sofressem mais 

ainda com as cheias do rio Xingu, mas as entrelinhas do processo nos permitem observar 

que a intenção é limpar (socialmente) a cidade. A metodologia adotada é a de entrevistar os 

deslocados compulsórios, buscando a partir dos relatos, junto com as observações In 

locu,analisar o processo de limpeza social ocorrido em Altamira, a partir da construção de 

Belo Monte. 
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SINAL VERMELHO: MIGRAÇÃO VENEZUELANA E TRABALHO NOS 
SEMÁFOROS DE BOA VISTA-RR1 

 

Beatriz Patrícia de Lima Level2 
Ariana Batalha Carvalho Machado3 
Francilene dos Santos Rodrigues 4 

RESUMO 

Devido à crise político-econômica na Venezuela, que teve seu ápice com a queda do 

preço do barril de petróleo em 2014, muitos venezuelanos migraram para diversos países 

em busca de melhores condições de vida. Roraima estado fronteiriço com a Venezuela é um 

dos lugares de destino de grande parte da população venezuelana, devido à proximidade 

fronteiriça e facilidade de deslocamento, uma vez que o acesso até a la linea, desde Ciudad 

Bolívar é um percurso de menos de 800 km por terra. Alguns desses venezuelanos elegem 

os países fronteiriços, entre eles o Brasil, porque assim conseguem manter contato com os 

familiares que ficaram na Venezuela e voltar com frequência para levar-lhes dinheiro, 

alimentos e medicamentos. A maior parte desses venezuelanos que adentram o estado de 

Roraima recorrem à estratégia de solicitação de Refúgio, uma vez que isso lhes possibilita a 

aquisição de documentação, como o CPF, Carteira de Trabalho e Cartão do SUS. Segundo 

dados da Policia Federal (abril/2017), em 2014 só havia 268 solicitações de vistos e/ou 

refúgio; em 2015 foram 1.073; em 2016 já totalizava 3.155 solicitações, representado um 

aumento de 184,7%; Em 2017 (25/04) o total de atendimento foi de 2.899 solicitações de 

refúgio e 70 solicitações de residência temporária. Outro dado da Policia Federal é que até o 

mês de abril havia em torno de 6000 agendamentos para serem atendidos até outubro de 

2017. O mercado de trabalho local ainda impõe barreiras à contratação desta força trabalho 

como a língua somado às dificuldades próprias do ser imigrante, assim que a alternativa 

encontrada por alguns deles é trabalhar nos semáforos da cidade. Esse crescente fluxo de 

imigrantes venezuelanos para o estado de Roraima transformou, sem dúvida, a paisagem

                                                            
1 Trabalho de Iniciação Cientifica, vinculado ao GEIFRON- Grupo de Estudo Interdisciplinar sobre Fronteiras, da 
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2 Aluna do curso de Ciências Sociais, monitora e concluinte em elaboração de TCC com o tema migração e 
trabalho; 
3 Aluna regularmente matriculada no 2º semestre, do Curso de Ciências Econômicas da UFRR e voluntária do 
Programa de Iniciação Cientifica da UFRR; 
4 Coordenadora do GEIFRON e orientadora do Trabalho de Iniciação Cientifica e de monitoria. 
 



 

 
 

urbana de Boa Vista. Os semáforos, até então, com malabaristas e outros artistas, se 

encheram de vendedores dos mais diversos produtos e serviços como os de lavagem de 

para brisas. Além disso, o trabalho informal realizado por eles nos semáforos das principais 

avenidas, influência diversos aspectos da dinâmica social e econômica da cidade. Dessa 

forma, o objetivo de nossa pesquisa foi identificar as relações que são estabelecidas na 

dinâmica do trabalho informal executado pelos imigrantes venezuelanos nos semáforos da 

cidade de Boa Vista. Para mapear os locais de trabalho desses imigrantes, utilizaremos a 

metodologia qualitativa e como procedimento metodológico faremos uso da técnica de 

flaneurie, que nos permitirá “fotografar” e assinalar os espaços de trabalho e atividades dos 

imigrantes nos semáforos em Boa Vista. E para acompanhar o cotidiano deles, utilizamos a 

técnica da observação etnográfica, adentrando, minimamente, no universo de trabalho nos 

semáforos. Aqui analisamos as dinâmicas de hierarquias, relações de poder, recepção dos 

motoristas, entre outros aspectos, que registramos em um diário de campo.  

 

Palavras-chave: imigração venezuelana; mão-de-obra informal; trabalho em semáforos. 
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MIGRAÇÃO: CRIANÇAS MIGRANTES DESACOMPANHADAS INSERIDAS 
NA DINÂMICA DO TRABALHO INFANTIL 

 

Alba Fernanda Pinto de Medeiros1 

Thâmisa Gonzalez de Oliveira2 

João Vitor do Vale Ferreira3 

RESUMO 

A exploração do trabalho infantil acarreta diversas violações aos direitos humanos, 

fazendo com que se tornem vítimas do tráfico de pessoas, exploração sexual, submetendo-

os a condições análogas a escravidão. 

A escravidão está inserida na humanidade desde os tempos mais remotos tendo sua 

caracterização mudada com o passar do tempo, mesmo com sua proibição por lei.  

Tradicionalmente, escravos são indivíduos privados de liberdade, tratados como 

objetos de propriedade de alguém. Há documentos elaborados com a finalidade de abolir a 

escravidão; cabe ressaltar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que elenca em 

seu artigo IV: "Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o 

trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos”. 

Importa levar em consideração a condição de vulnerabilidade da criança, 

necessitando de uma proteção diferenciada. Para as crianças migrantes desacompanhadas 

essa característica é amplificada, sendo mais suscetíveis à exploração.  Segundo a 

Organização Internacional do Trabalho existem cerca de 168 milhões de crianças vitimadas 

pelo trabalho infantil no mundo, assegurado pelos lucros bilionários gerados ao mercado 

negro.
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APROPRIAÇÃO CULTURAL OU ATIVISMO CULTURAL. 

 

Tamiris Ferreira Miranda1 

RESUMO 

Durante este ano de 2017 acompanhamos várias notícias que foram rotuladas como 

forma de apropriação cultural, casos como o da garota com câncer que estava usando um 

turbante e foi severamente criticada por uma pessoa que se entitulava afrodescendente, e 

isso gerou grandes críticas nas redes sociais onde foi levantada a questão de que a cultura 

em si já não é um bem de consumo de uma só comunidade ou tribo, as culturas no geral 

tornou-se algo universal, e aqui venho levantar essa questão  do que é apropriação 

 cultural? 

O autor Stuart Hall faz o estudo dessa mistura cultural, onde ele conceitua o termo "culturas 

híbridas" que em sua definição diz que nada mais é que a mistura de duas ou mais cultura, 

 e isso foi possível pela mistura de diversos povos e várias etnias, onde o consumo de 

objetos simbólicos de várias culturas passou a fazer parte da sociedade 

contemporânea.Porém dentro desses fatos que têm ocorrido na sociedade pós moderna, a 

defesa da cultura tradicional em alguns casos pode ser observado características de um 

ativismo cultural, onde a definição da palavra ativismo é uma forma mais agressiva em 

defesa de uma ideia ou filosofia, em que essas características  também tem sido utilizadas 

para defesa outros assuntos que estão em discussão na contemporâneidade tais como: a 

defesa por igualdade entre mulheres e homens, exitem grupos "feministas ativistas", e 

alguns grupos de defesa dos GLBT em defesa de seus direitos. A partir desse olhar 

sociocultural é preciso tentar compreender como os indivíduos tem se comportado diante 

dessas mudanças, onde o local de observação será as redes sociais onde pode ser dizer 

que ela é grande esfera pública onde são explorados novas formas de pensar e agir, em 

que há uma comunicação de todos para todos o que antes isso era de forma limitada, mais 

com acesso as novas tecnologias foram abertos novos campos comunicacionais que gerou 

outros conhecimentos. 

Palavras-chaves: Cultura, Apropriação, Hibridismo. 
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Obrigados a viver num quadro de instabilidade, invisibilidade e marginalidade 

acabam sendo suscetíveis a este tipo de exploração. Os que se encontram nesta conjuntura 

são submetidos a todo o tipo de trabalho forçado. 

Um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) aborda rotas da 

África Subsaariana para a Líbia e travessias pelo mar para a Europa como umas das mais 

perigosas do mundo para crianças. Grande parte dessas teve que trabalhar em péssimas 

condições para pagar pela viagem. Ademais, quando chegam a seu destino final os 

trabalhos degradantes continuam, pois precisam pagar seu débito com os responsáveis pelo 

transporte.  

No Brasil, o Ministério Público do Trabalho,órgão responsável pela fiscalização, vem 

se destacando marcas de roupas como um dos grandes responsáveis pela migração ao 

Brasil, tendo registrados casos relacionados a migrantes bolivianos.  

Dado o exposto, é clara incapacidade dos Estado sem identificar a totalidade das 

crianças migrantes; todavia, não quer dizer que não tem buscado fazê-lo. Documentos como 

a Convenção de Dublin devem ser constantemente parte de uma análise hermenêutica, 

adequando-o a fluidez do tema e facilitando sua fiscalização. 

Esforços conjunto entre estados são passo precípuo para a localização dos menores. 

Ademais, necessita-se de mais divulgação midiática, poisa migração é um dos principais 

temas da migração atual e a partir do momento que todos entendem a complexidade desse 

fenômeno, e como se permeia no ambiente dos centros urbanos, a fiscalização passa a ser 

um dever tanto do aparato estatal como da sociedade. 

 

Palavras-chaves: crianças migrantes desacompanhadas; trabalho infantil; migração. 
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PENTESILEIA* E AS MULHERES VENEZUELANAS: UMA ANÁLISE DAS 
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NO WEBSITE DA FOLHA DE BOA VISTA.1 

Luyandria Santos Maia2 

Francilene dos Santos Rodrigues3 

RESUMO 

As fronteiras internacionais são vistas pelos Estados como “problema de segurança 

nacional” uma vez que se considera a impossibilidade de se resguardar as faixas de 

fronteira. Essas áreas de fronteiras e, em especial, as que constituem a Amazônia Legal são 

consideradas pelo Estado brasileiro como vulneráveis em relação à segurança e à 

criminalidade. Esse contexto abriga ocorrências tipificadas pelos órgãos policiais como 

“ilícitos transfronteiriços”, tais como: tráfico de drogas, armas e munições, tráfico de seres 

humanos, imigração irregular, descaminho de bens e mercadorias, crimes ambientais, 

contrabando de veículos e garimpo ilegal, dentre outros.No entanto, para além dos aspectos 

de segurança nas transfronteiras amazônicas, a mobilidade humana tem se incrementado 

nos últimos anos e, principalmente, na fronteira do Brasil com a Venezuela, no estado de 

Roraima. A chegada de imigrantes venezuelanos foi e, ainda é, manchete nos diversos 

meios de comunicação que apresentam essa dinâmica de forma que acabam por fomentar o 

medo, rechaço e xenofobia. Alguns periódicos denominam esse fenômeno como “caos”, 

“colapso”, “invasores”, entre outros. Nas produções midiáticas se destacam as abordagens 

sobre as mulheres venezuelanas: “Venezuelanas superlotam única maternidade no estado” 

(Folhaweb 07/03/207); “Venezuelana em RR dizem que foram obrigadas a trocar sexo por 

comida” (G1 26/08/2016); “Venezuelanas voltam para ponto de prostituição após ação da 

PF (Folhaweb, 08/05/2017).As reportagens e linha editorial dos jornais adotam o estilo 

sensacionalista de vender a notícia em primeira página onde se sobressaem a 

espetacularização dos fatos. Com isso, os meios de comunicação configuram-se como um 

dos instrumentos de elaboraçãode certas percepções e representações sociais sobre o 

“outro”, o estrangeiro e, em particular, no caso desse projeto, sobre as mulheres
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Roraima. 
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venezuelanas. Como procedimentos metodológicos, fizemos uso da Análise de Conteúdo, 

uma ferramenta para a análise de dados sobre as representações sociais sobre as mulheres 

venezuelanas no website da Folha de Boa Vista, no período de 2016 e 2017. Realizamos 

levantamentos (online) de produção midiática e os comentários de leitoressobre as 

venezuelanas. O evidenciamento das unidades de análise temáticas, que são recortes do 

texto, consegue-se segundo um processo dinâmico e indutivo de atenção ora concreta a 

mensagem explícita, ora as significações não aparentes do contexto. 
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CONFLITOS NA FRONTEIRA BRASIL-GUIANA FRANCESA: A SITUAÇÃO DE 
GARIMPEIROS ILEGAIS 

Luiza Santos Magalhães1 

Roberta Carliane Medeiros dos Santos2 

RESUMO 

A presente pesquisa propõe analisar as imigrações ilegais de brasileiros, 

advindos principalmente do Pará e Amapá, que ocorrem na fronteira com a Guiana 

Francesa em busca de emprego na década atual de 2010, analisando como as questões 

de direitos e cidadanias desses indivíduos se encaixam nesse contexto e como os 

Estados de ambos os países agem em relação a esses atravessamentos ilegais em 

relação às suas leis, como interferem ou não nesses deslocamentos. O fenômeno da 

migração se mostra como uma problemática social pertinente, também, por demonstrar 

determinadas configurações sociais que marginalizam as condições socioeconômicas de 

alguns indivíduos, o que provavelmente os impulsiona migrar de maneira ilegal. Mediante 

tais apontamentos, objetiva-se buscar quais as principais motivações que levam 

brasileiros a migrarem para a Guiana Francesa, apontando, como o problema em 

questão, as condições de ilegalidades que alguns indivíduos vivenciam para ultrapassar 

fronteiras e qual papel os Estados nacionais estariam exercendo quanto a esse fluxo de 

pessoas. Focando na situação de garimpos ilegais como objeto desse estudo, a partir da 

maneira que brasileiros exercem essa atividade na Guiana Francesa, às margens de 

assistências e de regulamentações. A partir das noções de imigrantes, migração, direitos 

e cidadania (SEYFERTH, 1997; SAYAD, 1998; BARTH, 1998), são analisados 

periódicos, reportagens e artigos específicos voltados para essa situação. Localizando a 

visível negligência dos Estados em relação às condições das pessoas que perpassam 

essas fronteiras e o porquê da preferência pela migração ilegal. Assim, observa-se a 

maneira como as fronteiras entre esses países são postergadas de forma a precarizar 

situações de pessoas que são marginalizadas por residirem na fronteira e possuírem 

pouca assistência do Estado nessa localização. 

Palavras-chave: garimpo; migração; relações transfronteiriças Brasil-Guiana Francesa 
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O CONFLITO DE ALTO ALEGRE (1901) EM BARRA DO CORDA-MA: UMA 
LEITURA DAS INFLUÊNCIAS DA AÇÃO REPUBLICANA 

 
Erika Castro Nascimento1 

Danielly Morais Rocha2 
RESUMO 

O trabalho a ser desenvolvido faz parte de uma pesquisa monográfica que visa 

esclarecer alguns pontos acerca do Conflito de Alto Alegre, ocorrido em Barra do Corda, 

localizado no Centro Sul maranhense. Os principais atores envolvidos foram os indígenas 

Tenetehara/Guajajara e os padres Capuchinhos. O embate aconteceu no dia 13 de março de 

1901, tendo como objetivo afastar a missão dos frades que já exerciam a missão desde 1895 na 

região, através de dois institutos para a catequização das crianças indígenas. Em vista disso, os 

indígenas nutriam uma aversão aos religiosos por identificarem nestes, uma ameaça cultural à 

sua ancestralidade, mediante as proibições pregadas pela catequese. Contudo, o enfoque 

também será direcionado para a participação de um terceiro agente envolvido nesse conflito, 

que por vezes, passou despercebido, o governo do Estado do Maranhão. Este governo, tinha o 

apoio de jornais que defendiam os ideais republicanos desempenhando um papel importante 

para disseminar as teorias liberais. Assim, desde o século XIX, os exemplares dessas redações 

já se faziam presentes no Estado. Os jornais utilizados para análise são: A República – jornal 

oficial do Governo do Estado do Maranhão, Diário do Maranhão, e o Norte – órgão das ideias 

Republicanas, sendo este último de Barra do Corda. Ao analisar o discurso do movimento 

republicano no Maranhão, através dos periódicos, será trilhado um caminho até obter o 

conhecimento da propaganda política nos fins do século XIX ao inicio do XX. É nesse pontoque 

será relacionadaa relação do Governo de João Torreão da Costa com o líder indígena 

Tenetehara, Antônio Correia Lima, mais conhecido como João Caboré, quando este foi à São 

Luís pedir auxilio ao governante do Estado para o conflito que os indígenas pretendiam contra 

os capuchinhos. Sendo importante ressaltar o conhecimento prévio de Torreão da Costa sobre 

o conflito. Por fim, o trabalho tem como propósito abrir novas possibilidades para interpretar o 

Conflito de Alto Alegre, para compreender as interferências da política republicana nesse conflito 

indígena, destacando juntamente as razões de cunho cultural que levaram os indígenas ao 

combate final.  
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XENOFOBIA, RACISMO E ESTIGMAS SOCIAIS NA TERRA DE MACUNAÍMA: A 
imigração venezuelana em Roraima.1 

Gabriela da Costa Norberto Peres2 

Francilene dos Santos Rodrigues3 

RESUMO 

Na fronteira Brasil e Venezuela o fluxo maior sempre foi de brasileiros para a 

Venezuela, especificamente para as atividades de mineração. No entanto, com o aumento 

da crise política e econômica, a partir de 2013, o fluxo de brasileiros para a Venezuela 

diminuiu e iniciou-se um processo de imigração de venezuelanos para o território brasileiro, 

principalmente a partir de meados de 2016. Portanto, a imigração venezuelana no Brasil e, 

em especial, Roraima é algo extremamente recente. Em Roraima, os venezuelanos passam 

a ser visibilizados nos meios de comunicação em que são representados como sendo os 

responsáveis pelo caos na saúde, pelo aumento da violência, da mendicância, entre outros. 

O aumento do fluxo de migrantes venezuelanos nos mais diversos locais da cidade de Boa 

Vista os tornou alvos de manifestações xenofóbicas e racistas. A xenofobia, aversão ao 

estrangeiro, é dirigida aos venezuelanos independente de sua idade, condição econômica e 

gênero. Além disso, ser negro ou indígena da etnia Warao agrava ainda mais os estigmas 

aos venezuelanos. Assim, em grande parte, os imigrantes venezuelanos são tratados com 

total falta de empatia, os direitos mínimos são violados, encontram-se, como outros 

imigrantes, em situação análoga ao trabalho escravo. Dessa forma, o objeto desse trabalho 

é analisar as diversas formas (explícitas e implícitas) de manifestações xenofóbicas e 

racistas e como essas manifestações se reproduzem no cotidiano desses venezuelanos em 

Boa Vista. Como procedimentos metodológicos, faremos uso da Análise de Conteúdo, no 

website da Folha de Boa Vista, no período de 2016 e 2017, e em páginas de humor no 

Facebook buscando produções midiáticas sobre temas relacionados a racismo e xenofobia 

contra os migrantes venezuelanos. Realizaremos entrevistas semiestruturadas com algumas 

vítimas dessas manifestações com a finalidade de traçar um perfil socioeconômico, 

motivações das migrações, percepção da recepção na sociedade de destino e a sensação 

de ser vítima de preconceito. 
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O CONCEITO DE PAZ EM KANT FRENTE ÀS CRISES MIGRATÓRIAS ATUAIS NA 
AMÉRICA LATINA 

Marcos Felipe Alonso de Souza1 

RESUMO 

 
As crises que assolam a humanidade na contemporaneidade não surgiram de forma 

espontânea como se não houvesse causas históricas e sociopolíticas imbricadas em suas 

origens. Há, desde o nascedouro da consciência crítica do homem, uma tentativa de 

entender porque ao mesmo tempo em que se busca um Bem Comum de forma pacífica, a 

humanidade se vê submersa em conflitos dos mais incompreensíveis em face às suas 

relações interpessoais. Dentro do contexto de crises políticas e humanitárias atuais que vem 

assolando a América Latina, a despeito do que vem ocorrendo na Venezuela e com a 

questão do Haiti, estamos nos deparando com uma nova leva de crises sociais frente a crise 

migratória no âmbito da região latina, o que vem suscitando cada vez mais debates  em 

relação ao tema; por isso, buscar uma compreensão acerca dos males que assombram o 

homem torna-se relevante, bem como buscar uma solução que traga, se não a erradicação, 

ao menos a amenização das dores que as crises migratórias trazem como consequência. 

Kant, em À Paz Perpétua, ao pensar uma solução para a pacificação dos conflitos 

internacionais, nos brinda com ensinamentos valiosos sobre relações políticas e humanas. 

Ao estabelecer um tratado fictício de paz, ele nos introduz uma possibilidade capaz de 

solucionar os vários conflitos internacionais que repercutem nas relações humanas, aqui 

podendo ser destacada a questão da crise migratória que expulsa o cidadão de seu lugar 

comum e o leva a buscar refúgio em outros países, o que por si só já constitui uma 

problemática social relevante. Kant, inclusive, aborda a questão do tratamento de 

hospitalidade ao estrangeiro. O tema da paz, tal como concebido pelo filósofo, influenciou 

sobremaneira o pensamento das relações internacionais nos pós-guerras e continua 

influenciando até os dias de hoje. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo 

analisar o conceito de paz para Kant contextualizando-o aos conflitos migratórios que 

afligem a América Latina, apontando para a afirmação da função social da filosofia na 

contemporaneidade. Assim sendo, como resultado das análises metodológicas traçadas
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acerca do tema, chegamos à conclusão de que se as organizações internacionais, de fato, 

se propuserem a respeitar de forma incondicional seus tratados de pacificação de conflitos, 

a despeito do estatuto dos refugiados, por exemplo, assim como buscar acordos 

multilaterais de ajuda mútua na América Latina, como bem pensou Kant, as crises sociais 

decorrentes da migração em meio aos conflitos políticos e humanitários poderão, não serem 

totalmente solucionadas, mas ao menos amenizadas.  
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HAUE ZAAMA1- FRONTEIRAS DO DESCONHECIDO 

Marco Aurélio Anadam Mello2 

RESUMO 

A Amazônia Ocidental brasileira é cenário trágico de conflitos humanitários desde o 

século XVIII. Relatos da época apontam que especialmente em seus anos 30, “tropas de 

resgate” portugueses adentraram pelo rio Negro para "descimento" de indígenas. Hoje, os 

cenários nas fronteiras amazônicas continuam como palco para dinâmicas de exclusão 

social. A complexidade desse cenário de fronteiras implica conjuntamente na compreensão 

do legado social do povo indígena, frente ao processo de invisibilidade social, dominação e 

extermínio. Neste artigo são investigadas violação de valores coletivos e individuais de 

grupos humanos minoritários pertencentes às etnias Kanamari e Kulina do rio Juruá quando 

da migração temporária de suas Terras Indígenas (TI´s) para o município de Eirunepé-

Estado do Amazonas. A abordagem de investigação utilizada neste estudo é a etnográfica, 

definida por Creswell (2014, p.82) como unidade de analise que focaliza determinado grupo 

que compartilha uma cultura. É caracterizada como pesquisa de métodos mistos, 

transversal, exploratória, descritiva, quase-experimental, explicativa e de observação 

participante, O procedimento de coleta de dados bibliográficos e de entrevista pessoal, 

examinou dados primários e secundários com proposito de atender às necessidades 

especificas do estudo. Para tabulação e posterior orientação estatística de análise dos 

dados foi utilizado o software IBM Statistics SPSS 23.0 (IBM Corp. IBM SPSS Statistics for 

Windows, Version 23.0. Armonk, NY: IBM Corp.), com utilização das ferramentas 

estatísticas descritivas inferenciais, associada ao recurso de elaboração de tabelas de 

referência cruzada. Os resultados normalizaram quantitativamente o perfil etário dos 

indígenas de cada uma das aldeias; identificou reinvindicações relativas à território, saúde e 

educação e elencou com base em entrevista semiestruturada relatos de vulnerabilidade 

social, entre esses a “escravidão plástica”. A situação reflete a ausência, limitação ou 

descaso dos relatos por parte do Estado.  

Palavras-chaves: Amazônia. Fronteiras. Povos Indígenas. 
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RECENTES DEPOSIÇÕES PRESIDENCIAIS NA AMÉRICA LATINA: JUÍCIOS 
POLÍTICOS, IMPEACHMENTS OU GOLPES? 

 
Matheus Alexandre de Araújo1 

RESUMO 

Na primeira década do século XXI, a América Latina foi marcada por um fenômeno 

improvável, num contexto de crise global das ideias de esquerda e sensação de “fim da 

história”: a eleição de partidos, movimentos e lideranças de esquerda na maioria de seus 

países. O episódio inédito no subcontinente marcado por regimes oligárquicos, ditaduras 

civis-militares e mesmo a eleição democrática de governos conservadores, ficou conhecido 

como “onda rosa” (Pereira Silva, 2011, 2015). Mesmo previsto o esgotamento desse ciclo, o 

que aconteceu nos últimos períodos tem surpreendido, sobretudo, a ala politóloga que 

possui veemente crença institucionalista na democracia e no equilíbrio de poderes. As 

recentes interrupções de mandatos presidenciais, como em Honduras (2009), Paraguai 

(2012) e Brasil (2016), têm suscitado um debate, em que estes eventos são classificados 

como golpes resultantes de interpretações errôneas das instituições. Mas a discussão não 

deveria ignorar a necessidade de uma rigorosa conceitualização, nem a vasta bibliografia 

existente sobre o tema. Tomando por base empírica uma análise dos três processos 

políticos em questão, este trabalho tem por objetivo realizar uma discussão teórica, a partir 

da literatura recente, sobre as definições de golpe de Estado. Apontaremos, à priori, que a 

maior parte das discussões considera, predominantemente, como uma operação militar 

tática (BARBÉ, 1986; LUTTWAK, 1979), não permitindo considerar a possibilidade de 

golpes promovidos por grupos do poder Legislativo, Judiciário ou uma combinação entre 

eles. Dito isso, debateremos que a variante militar, prevalecente no século XX, fez com que 

a literatura identificasse golpes tendo como critério central o protagonismo das Forças 

Armadas. Argumentaremos, no entanto, que tanto os atores como a forma do ato, são 

produções das circunstâncias históricas. O golpe hondurenho, por exemplo, teve como 

sujeitos fundamentais facções do parlamento e do sistema de justiça. Indicaremos, portanto, 

um entendimento alargado do termo (BIANCHI, 2016; LIÑAN, 2000; BONAVIDES, 2010), e, 

para diferenciar dos padrões anteriores, proporemos uma nova classificação das recentes
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deposições e impedimentos de presidentes latino-americanos. Chamaremos de 

neogolpismo, pois não contam com participação direta dos militares e seu processamento 

acontece por meio das instituições vigentes (TOKATLIAN, 2009, 2012). 
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CONTRAPODER EM AMAZÔNIA, UMA BATALHA PELA LIBERDADE, DE 
ADEMAR LIMA: A LITERATURA COMO PALCO DE CONFLITOS HISTÓRICOS E 

CONTEMPORÂNEOS 
 
 

Raylton Carlos de Lima TAVARES1 

Rosângela do Socorro Nogueira de SOUSA2  

RESUMO 

A produção textual que aqui apresenta-se, tem por objetivo analisar as relações de 

poder, especialmente a subversão, no que diz respeito a relação entre índio e colonizador 

na Amazônia brasileira do século XVII e evidenciar o caráter peculiar da literatura em conter 

um horizonte ideológico no qual estão presentes formações discursivas e não-discursivas, 

como fatos históricos que nos fazem refletir sobre conflitos históricos e contemporâneos. 

Tem como aporte teórico-metodológico a Análise de Discurso Crítica (ACD), de Fairclough 

(2001) e Dijk (2015), que considera o discurso como prática social, moldado por relações de 

poder e ideologias, além de ter efeitos construtivos e destrutivos sobre as identidades 

sociais, as relações sociais e os sistemas de conhecimento e crenças. A análise deu-se de 

maneira interpretativa, averiguando como a materialidade linguística constrói o sentido 

desejado/esperado e o corpus é constituído do roteiro “Amazônia, a batalha pela liberdade” 

(2017), de Ademar Lima. Os resultados parciais afirmam que, a relação entre índio e 

colonizador no período colonial da Amazônia brasileira, era conflituosa, pois, os invasores 

europeus agiam coercivamente contra as populações tradicionais ali presentes, para 

conquistar e expandir territórios e reunir mão-de-obra escrava, resultando em 

enfrentamentos e, consequentemente, mortes. Dessa forma, pode-se refletir, o quanto a 

literatura tem a dizer sobre o passado e sobre o presente, de modo que, os conflitos aqui 

analisados ocorrem até hoje, só que, de formas camufladas e até mesmo, 

institucionalizadas. A relação de povos “brancos” com as comunidades tradicionais, ainda é 

de violência, por vezes física e por vezes, mais acentuadamente, simbólica.  

Palavras-chaves: Análise de Discurso Crítica; Relações de Poder; Literatura amazônica 
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CONTRIBUIÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO E ECONÔMICO LATINO-

AMERICANO, APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS TEÓRICOS: JOSÉ 

CARLOS MARIÁTEGUI E CELSO FURTADO 

 
                                                    Raimundo Djalma Magalhães Barreto Júnior1 

Miquéias Rodrigues Ferreira2 
Robson Mateus Ramalho da Costa3 

 

RESUMO 

Essa proposta dispõe-se a apresentar por meio de uma análise teórica e pesquisa 

bibliográfica algumas contribuições de dois pensadores latino-americanos, que buscam 

analisarduas realidades diferentes: Celso Furtado e José Carlos Mariátegui. O primeiro 

interpretando o Brasil e o segundo o Peru, porém, apesar de analisarem particularidades em 

nações diferentes, estes pensadores trazem elementos essenciais para compreender a 

América Latina a partir do olhar latino-americano, o exercício de relaciona-los e distancia-los 

têm como objetivo obter um conhecimento mais amplo sobre o “subcontinente” lançando um 

olhar mais extenso com um viés original de autores que por intermédio de suas teorias 

influenciaram movimentos populares pelo continente. Mariátegui procura reformular teorias 

clássicas do pensamento revolucionário marxista (CALIL, 2006), de acordo com os aspectos 

culturais e étnicos da América Latina, em especial a realidade peruana, por outro lado 

Furtado analisa o contexto econômico latino-americano dando ênfase no caso brasileiro, 

cujo caráter dependente e subdesenvolvido reflete na realidade dos países dessa região, 

suas principais analises estão presentes nos seus estudos feitos para a Comissão 

Econômica para a América Latina (CEPAL) (RICUPERO, 2005). Apesar de suas 

particularidades Mariátegui e Furtado apontam suas analises teóricas e epistemológicas 

para uma abordagem maior do que a peculiaridade brasileira e peruana, com uma produção 

intelectual no campo da teoria critica que visava entender os processos de formação das
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nações latino-americanas  em uma perspectiva não eurocêntrica, suas teorias influenciaram 

positivamente e de forma “inaugural” o debate contra as formas de colonialismo latino-

americano e expondo elementos históricos da formação econômica desses países pelo 

processo de expansão capitalista dos países “hegemônicos” na América Latina, visto que os 

países colonizados pela aliança Ibérica carregam traços em comum de sua formação 

histórica, tais como a colonização, a exploração da mão de obra da população nativa, e o 

seu desenvolvimento social e econômico que classificou todos esses países como 

subdesenvolvidos de terceiro mundo no século XX. Os dois pensadores, de acordo com 

seus contextos assumiram a tarefa de interpretar e orientar projetos políticos que mais tarde 

seriam inspiradores de lutas e criticas por novos projetos políticos descolonizadores.  
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AS MÚLTIPLAS IDENTIDADES CULTURAIS DO SUJEITO BRASILEIRO NO 

SÉCULO XXI 

 
Carla Luciana Abreu Leite1 

RESUMO 

Este resumo, por meio de pesquisa bibliográfica buscou abordar as múltiplas 

identidades que existem dentro do sujeito e que ganharam cada vez mais visibilidade no 

decorrer do século XXI, analisando-se também como este surgimento interferiu na dinâmica 

social e como o Estado, como órgão regente da sociedade, se postula para atender a essas 

complexas novas facetas que a sociedade apresenta. A partir do século XVI, com a 

formação dos primeiros Estados Nacionais, houve a necessidade de se criar um dos 

primeiros ideais de identidade existente: O ideal de Identidade Nacional, que consistia na 

necessidade de se manter um território unificado e conseguiram, por muito tempo estabilizar 

o mundo social. Mas como aponta Stuart Hall, estamos passando por um período de crise 

de Identidade, onde as identidades modernas estão sendo descentralizadas, deslocadas e 

até mesmo fragmentadas. Essas identidades não são necessariamente novas. O que 

acontece é que essas identidades ficavam em segundo plano devido ao contexto social ou 

por outros fatores existentes nas épocas passadas. A partir do fim das Grandes Guerras 

Mundiais que trouxeram um panorama de paz, essas identidades tornaram-se mais 

evidentes, muitas vezes organizando-se em forma de grupos sociais. No Brasil, os principais 

campos onde se ocorre essas mudanças são Gênero (Antes, se dividia basicamente em ser 

homem ou mulher, mas na atualidade as pessoas põem escolher o gênero com o qual mais 

se identificam, podem se homens ou mulheres e também podem escolher transitar entre os 

dois gêneros sem necessariamente pertencer exclusivamente a só um); Sexualidade ( 

relacionamentos héteros são os mais tradicionais,mas também existem homens que gostam 

de homens e mulheres que gostam de mulheres); Etnia ; Raça e Família. O Brasil, por ter 

tido uma formação muito diversa, um único sujeito pode ter várias dessas identidades dentro 

de si e tais identidades podem convergir ou divergir dentro de si conforme as situações que

                                                            
1 Graduando  em Relações  Internacionais, Departamento  de  Filosofia  e  Ciências Humanas  ‐ DFCH, 
Universidade Federal do Amapá, UNIFAP, Brasil. Email: Carlaleite2897@gmail.com 

 



 

 
 

se apresentam na sociedade. Cada país ou região lida de formas diferentes com as 

mudanças nesses campos sociais, alguns optam por reprimir tais mudanças, enquanto 

outros preferem trabalhar pra que essas novas perspectivas do sujeito sejam aceitas na 

sociedade, dependendo se o perfil da população é mais conservador ou liberal. O Brasil 

atualmente vive períodos de tensão e destensão porque surgem diversas situações e 

debates que podem alterar a dinâmica social. Mas trabalha em diversas linhas para que haja 

uma inserção social sem conflitos, desde leis para se proteger o grupo social que é mais 

vulnerável até campanhas para se desestigmatizar as novas identidades, para que elas 

possam ser socialmente aceitas, compreendidas e respeitadas. 

 

Palavras-Chave: Identidades, Sujeito, Brasil. 
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VIVA O AUTO DO CÍRIO: MOVIMENTO DE ARTE E FÉ 
RESUMOS PARA O II SIALAT- POLÍTICAS E CONFLITOS 

CONTEMPORÂNEOS 
Valdecir SILVA JR1 

Rogério ANDRESON de Almeida Silva2  

Edielson SHINOHARA3 

RESUMO 

O Auto do Círio é uma manifestação artístico-religiosa na cidade de Belém. 

Concebido em 1993, o Auto do Círio, é desenvolvido como projeto de extensão da Escola 

de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará, surgiu com o propósito de revitalizar e 

promover ocupação artística no bairro da cidade velha, durante a época do Círio de Nazaré. 

Ora homenagem, ora demonstração de fé o espetáculo Auto do Círio se tornou referência e 

tradição; e juntamente com a procissão do Círio se tornou Patrimônio Cultural Imaterial 

tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN). O documentário 

de média-metragem "Viva o Auto4" (2017), do diretor Shinohara Edielson é feito 

inteiramente por estudantes amazônidas e tem como intuito evidenciar a importância das 

manifestações artístico-culturais paraenses, como expressão de fé, comunicação e 

preservação cultural, por meio do registro da vigésima segunda edição do espetáculo teatral 

de rua, o Auto do Círio. A obra narra o processo de criação do cortejo, e destaca o olhar de 

atores e atrizes que integram o espetáculo além de ressaltar as modificações sociais e 

pessoais vivenciadas a partir da maior manifestação artístico-cultural da capital paraense. O 

documentário promove reflexões sobre o conceito de imaterialidade vinculado à ideia de 

uma cultura da Amazônia, porém vista de forma heterogênea, com toda a sua pluralidade e 

miscigenação. Na edição 2016 do Auto do Círio o tema “400 anos de fé” trouxe ao público 

diversas histórias de devoção evocando as religiões de matrizes africanas, indígenas e 

católicas e também contou sobre a fundação da cidade de Belém. Neste artigo discutimos 

sobre o pensamento social e o imaginário amazônico a partir do documentário “Viva o Auto” 

(2017), dialogando a partir de teorias sobre o “Filme documentário, leitura

                                                            
1 Graduando do curso de Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda, da Universidade 
Federal do Pará, UFPA. Brasil. Email: neilyork16@gmail.com 
2 Graduando do curso de Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda, da Universidade 
Federal do Pará, UFPA. Brasil. Email: andresonalmeid@gmail.com 
3 Graduando do curso de Comunicação Social, habilitação em Jornalismo, da Universidade Federal do 
Pará. Brasil. Email: shinowapp@gmail.com 



 
 

 

 
 

 documentarizante” (2012) de Roger Odin e Manuela Penafria e seu trabalho em “O ponto 

de vista do filme documentário” (2001) para que possamos compreender as formas, funções 

e alcances de narrativas documentais, buscando entender a construção técnica e sua 

relação simbólica na construção de narrativas e conceitos; para analisar as relações 

estabelecidas entre o espetáculo e a sociedade contemporânea utilizamos Miguel Santa 

Brígida e seu texto “O Auto do Círio: festa, fé e espetacularidade” . E por fim para 

compreender o pensamento e imaginário regionais, traz-se as teorias de “Tempo e 

montagem: do imaginário ao cinema e do cinema ao imaginário” de Silvio Nestor Barbazan 

(2010), cujos estudos trata da “representação temporal no cinema e as noções temporais 

presentes no imaginário da sociedade” (p. 13). 

 

Palavras-chaves: Documentário, Auto do Círio, Imaginário Amazônico. 
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O AUXÍLIO-RECLUSÃO BRASILEIRO COMO GARANTIA PREVIDENCIÁRIA 
REFLEXA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA   

 
Ernanes da Silva Palmeira1 

RESUMO 

Este estudo trata especificamente do auxílio-reclusão e de que forma este se 

sustenta dentro do ordenamento jurídico brasileiro atualmente. É uma forma de justificar a 

permanência do auxílio-reclusão em nosso sistema jurídico pátrio, utilizando o viés legal e 

principiológico, e indo de encontro a enorme camada negativa criada pela mídia nacional à 

cerca deste instituto. A metodologia utilizada foi à revisão bibliográfica que se utiliza de 

fontes primárias e secundárias. Como método de abordagem escolhido obteve-se o 

hipotético-dedutivo, e como métodos de procedimento o histórico e o estruturalista. Como 

objetivo analisou-se a bibliografia disponibilizada, tanto física quanto digital disponível no 

acervo da Universidade Federal do Amapá acerca do tema, construído por meio da analise 

conjunta do pensamento protetivo mundial e nacional, bem como das estruturas histórico-

legislativas do instituto em confronte e, por fim, manuseando sua leitura e enquadramento 

ante ao principio da dignidade da pessoa humana que é tão discutido e requisitado 

atualmente. A conclusão foi que o auxílio-reclusão brasileiro é sustentado pelo princípio da 

dignidade da pessoa humana pelo fato de este encontrar-se elencado no rol de 

contingências do artigo 201 da Constituição Federal de 1988. Isso se dá porque tal auxílio 

esta compreendido na estrutura da Previdência Social brasileira a qual é direito social 

fundamental por ser direito humano de segunda geração e, assim sendo, sustentada pelo 

principio da dignidade da pessoa humana.  

 

Palavras-chaves: Previdência Social. Auxílio-Reclusão. Dignidade Humana.  
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DAS URNAS AS RUAS 2006/2016: CRISE REPRESENTATIVA POLITICA E 
SOCIAL DA ULTIMA DECADA. 

 
 

José Leonardo dos Santos Reis 1 

RESUMO 

Este artigo pretende analisar os partidos  políticos Brasileiros e os movimentos que tomaram 

as ruas nos últimos dez anos e sua inserção partindo dos seus desempenhos eleitorais e 

sua relação com os movimentos sociais, para tal analise utilizaremos para dar conta disto, 

resultados eleitorais, pesquisas de opinião pública, manifestações e mobilizações, 

dialogando com a historiografia e suas análises .com isso pretendemos verificar a alteração 

ou não nessas estruturas dentro dessa relação dainstitucionalidade política e a 

manifestações que contestam essa representação política partidária. 

 

Palavras-chaves: Partidos; Representação e Movimento social. 

                                                            
1Graduando em História , UFPA,BRASIL . 



GT 04 – NATUREZA, SOCIEDADE E DIREITOS: POLÍTICAS E CONFLITOS NA 
AMÉRICA LATINA E PAN-AMAZÔNIA 

 
ESTUDO DE SOCIONTOLOGIA POLÍTICA NA AMAZÔNIA: RACISMO 

AMBIENTAL DE ESTADO A PARTIR DA RESEX MOCAPAJUBA EM SÃO 
CAETANO DE ODIVELAS/PA 

 
 

Marcelo da Costa Tavares1,  
Líria Natasha Sena do Vale2 

Thales Ravena Cañete3 
Voyner Ravena Cañete4 

 
 

Este trabalho discute a criação e manutenção da Reserva Extrativista Marinha 
Mocapajuba, localizada no município de São Caetano de Odivelas-PA, a partir da 
perspectiva de Racismo Ambiental de Estado (FOUCAULT, 2008; LATOUR, 1994) 
enfocando processos que desenham um apagamento gradual de formas de vidas 
humanas que não estão em consonância com os dispositivos normativos do Estado 
neoliberal brasileiro. Essa reflexão surgiu no âmbito do projeto de extensão 
“Empoderamento, ethos local e recursos naturais: cartografia social e estratégias 
imagéticas para a elaboração de planos de ação em RESEX’s marinhas do salgado 
paraense” desenvolvido pelo grupo de pesquisa ECHOMAPA-UFPA. Desde que foi 
criada em 2014 a RESEX Mocapajuba não avançou na criação e consolidação do seu 
plano de manejo, e a maior parte de seus moradores sequer sabem que o lugar em que 
vivem é uma reserva extrativista. Apesar do formato de unidade de conservação 
“Reserva Extrativista” ter legalmente a função de permitir que populações tradicionais 
possam decidir diretamente sobre questões referentes à gestão dos recursos e ao 
território onde vivem, os dados de campo mostram que a maneira que o Estado 
brasileiro aplica sua política de proteção ambiental destoa da maneira como os 
moradores da RESEX se organizam politicamente, e os conflitos gerados a partir desse 
choque de ontologias diferenciadas resulta no gradual apagamento de modos de vidas 
humanas nas diversas comunidades locais. A metodologia de coleta de dados se deu por 
meio de entrevistas semiestruturadas com moradores de várias comunidades, análises 
situacionais e de dados quantitativos e qualitativos sobre os questionários aplicados em 
todas as comunidades da RESEX. Os procedimentos metodológicos contaram também 
com pequenos vídeos produzidos pelos moradores a partir de oficinas do projeto ao qual 
este trabalho se vincula, estes permitem uma aproximação de como os recursos naturais 
são percebidos por esses sujeitos a partir de seus próprios olhares. 
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O PAPEL DA NARRATIVA ANTROPOLÓGICA NA ENUNCIAÇÃO DE 
EXPECTATIVASDE DIREITOS 

Eloane Picanço1 

Bruna Vaz2 

Fabiane Corrêa3 

Raiana Siqueira4 
RESUMO 

A Antropologia e o Direito são áreas do conhecimento que, apesar de possuírem 

distanciamentos teóricos, metodológicos e disciplinares, estabelecem conexões 

fundamentais, sobretudo no cenário atual em que a projeção de identidades específicas se 

articula com expectativas de salvaguarda de modos de vida particulares de comunidades 

locais na Amazônia. Se o estudo e o exercício do Direito exigem rigor técnico e doutrinário, 

mas também uma abertura para as visões de mundo locais, a pesquisa e a prática da 

Antropologia procuram, mais frequentemente, partir destas últimas para enunciar 

expectativas de direitos diferenciadas por parte de diversos grupos sociais. Espaços 

privilegiados de enunciação, nesse sentido, se oferecem na elaboração de relatórios, 

laudos, pareceres, livros e outros gêneros de narrativa antropológica no bojo de processos 

judiciais e extrajudiciais relativos aos direitos fundamentais, bem como a identificação, à 

delimitação e à demarcação de territórios tradicionalmente ocupados por grupos 

etnicamente diferenciados. Além de demonstrar possíveis diálogos entre as duas disciplinas 

referidas, textos dessas naturezas envolvem não só a expectativa de atenção do judiciário, 

mas também a representação de sujeitos de direitos. O livro Pajés, Benzedores, Puxadores 

e Parteiras (VAZ FILHO, 2016),nesse sentido, traz uma abordagem dos elementos culturais 

particulares dos povos da Amazônia. Suas narrativas evidenciam e elucidam traços 

herdados por seus antepassados, onde reafirmam seus modos de vida baseado nas 

crenças, costumes e cosmologia. Segundo James Clifford (2008) a produção dessa 

representação aciona, como é praxe da Antropologia, mecanismos deretórica etnográfica 

para composição discursiva de uma alteridade dotada de formas próprias de organização
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social, religiosa, cosmológica, política e econômica.A partir de levantamento bibliográfico, 

utilizando como principal ferramenta o livro já mencionado, nosso debate principal é levantar 

a discussão da argumentação antropológica na afirmação dos direitos coletivos e difusos 

dos grupos étnicos – raciais e populações tradicionais levando em consideração as duas 

áreas de conhecimento que mais atuam junto a estes grupos. 
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OS IMPACTOS DA POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS NA UFOPA 
 

Fabiana de Almeida Costa1 
Florêncio Almeida Vaz Filho2 

 
 

RESUMO: 
Aqui apresentamos dados parciais da pesquisa intitulada “Os impactos da politica de 

ações afirmativas na UFOPA (2010-2016)”. Através de observação direta e entrevistas, 

identificamos os impactos na vida e na trajetória dos estudantes quilombolas e indígenas e 

também na própria Universidade, após a sua entrada na instituição. Estes discentes 

acessam os cursos regulares da UFOPA principalmente pelo Processo de Seleção Especial 

(PSE) e, em menor quantidade, pelo Processo Seletivo Regular (PSR) na cota dos 50% 

oriundos da escola pública. A UFOPA foi criada pela Lei 12.085, de 5 de novembro de 2009, 

e já em 2010, aplicou o PSE para indígenas. E o primeiro PSE quilombola aconteceu em 

2015. A instituição está localizada em uma área habitada por dezenas de povos indígenas e, 

aproximadamente, 50 comunidades quilombolas, grupos que não tinham sido historicamente 

considerados em termos de acesso ao ensino superior. Seguindo seu processo de 

consolidação, em 2014 a UFOPA criou a Pró- Reitoria de Gestão Estudantil (PROGES), a 

quem compete, por meio da Diretoria de Ações Afirmativas (DAA), a gestão das políticas 

voltadas ao atendimento das demandas de indígenas, quilombolas e negros. Já Foi uma 

forma de se adaptar a nova realidade da presença destes estudantes. E ainda construiu o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) - 2012/2016, assegurando a valorização da 

diversidade cultural e instituindo a Bolsa Permanência Especial, com intuito de garantir a 

permanência dos alunos na Universidade e melhorar a sua aprendizagem. Através de 

seminários preparatórios para o PSE, a Ufopa tem discutido anualmente, com as lideranças 

dos povos indígenas e comunidades quilombolas das sub-regiões do Oeste do Pará que 

tem como polos as cidades de Santarém, Oriximiná e Jacareacanga. Assim, a Universidade,

                                                            
1 Universidade Federal do Oeste do Pará; Santarém. Instituto de Ciências da Educação. Graduanda em 
Pedagogia; Projeto de Extensão A Hora do Xibé; fabyborari@gmail.com/ Programa Institucional de bolsas de 
Extensão – PIBEX/UFOPA. 
 
2 Doutor em Ciências Sociais/Antropologia pelo PPGCS/UFBA, professor do Programa de Antropologia e 
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através de seus gestores, ouve as demandas e críticas destes grupos nas suas próprias 

regiões, antes de lançar o edital anual dos PSEs indígenas e quilombola. Um dos maiores 

impactos trazidos com a entrada destes estudantes na Ufopa foi o surgimento de muitas 

denúncias de descriminação, preconceito e racismo. Os indígenas, através do Diretório 

Acadêmico Indígena (DAIN), são os que mais fazem tais denúncias, que tem sido apuradas 

pela Ouvidoria, com o acompanhamento da DAA e de outros setores da Ufopa. A 

Universidade teve que reconhecer e enfrentar este problema, através de notas, reuniões 

gerais de esclarecimento, seminários, debates e a produção de materiais didáticos, como as 

“Orientações para a promoção da Igualdade étnico-racial e superação do racismo”, para a 

comunidade acadêmica em geral, e o “Guia de boas práticas no tratamento do acadêmico 

indígena”, para os docentes.  
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O DESEMPENHO ESCOLAR DE CRIANÇAS  E ADOLESCENTES ABRIGADOS 

Kathucia Rayane Da Silva Madeira1 

RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo fazer uma análise   acerca do desempenho escolar 

das crianças e adolescentes  abrigados e foi realizada no abrigo institucional  do município 

de Breves. A pesquisa foi realizada por meio de estudos pertinentes ao tema e como forma 

de evidenciar os desafios dos profissionais. Os procedimentos metodológicos adotados 

foram pesquisa quantitativa e qualitativa, entrevistas informais com trabalhadores do abrigo, 

professor da rede municipal de ensino o qual atendia os adolescentes na escola pública 

municipal, assistente social e a pedagoga do abrigo. O testo possui quatro subtítulos: 

Abrigo: teorias em debates, no qual é apresentado algumas teorias de autores que estão em 

debate sobre  o conceito de Abrigo, suas opiniões sobre acolhimento são postas de forma 

satisfatórias; O processo de ensino e aprendizagem das crianças e adolescentes abrigados 

o qual vem mostrar de que forma este processo acontece; As dificuldades de Aprender, a 

qual as crianças e adolescentes apresentam no processo de ensino aprendizagem; Os 

desafios profissionais, que apresenta uma abordagem sobre o conceito e dever de cada 

profissional dentro de sua área de atuação no abrigo, como eles são vistos e o que eles 

realmente são, além de apresentar de forma sucinta sua parcela de contribuição para o 

desempenho escolar das crianças e adolescentes abrigados, é apresentado também os 

desafios diários que cada um enfrenta ao tentar pôr em prática suas atividades, que em 

geral, visa contribuir com a melhoria no processo de acolhimento e desempenho intelectual 

e social. Por fim, é abordado nas considerações finais o resultado da pesquisa e a real 

situação em que se encontram as crianças e os adolescentes entrevistados.  

 

PALAVRA - CHAVE: Abrigo. Desempenho escolar. Aprendizagem.  
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PLE-PEC-G e formação humanística na Amazônia brasileira 

 
Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva1 

 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo, relatar a experiência vivida por uma discente do 

curso de letras habilitação em Língua Francesa da UFPA, atuando como bolsista do 

programa PEC-G (CELP-BRAZ), exercendo a funçãode professora/estagiária de 

Portuguêslíngua estrangera (PLE), com estudantes participantes do projeto PLE-PEC-G. 

Esse programa visa a preparação dos candidatos ao exame de proficiência em língua 

portuguesa já que este é o principal critério para que os participantes possam permanecer 

no país e estarem em um curso universitário nas instituições brasileiras. Atuando em sala de 

aula composta por um grupo heterogêneo, estivemos vivenciando váriasexperiências no 

contexto da pluriculturalidade presente entre os mesmos e os seus próprios contextos ético-

culturais. 

O Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) oferece oportunidades de 

formação superior a cidadãos de países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém 

acordos educacionais e culturais. Desenvolvido pelos ministérios das Relações Exteriores e 

da Educação, em parceria com universidades públicas - federais e estaduais - e 

particulares, o PEC-G seleciona estrangeiros, entre 18 e 25 anos, com ensino médio 

completo, para realizar estudos de graduação no país. 

O aluno estrangeiro selecionado cursa gratuitamente a graduação. Em contrapartida, deve 

atender a alguns critérios; entre eles, provar que é capaz de custear suas despesas no 

Brasil, ter certificado de conclusão do ensino médio ou curso equivalente e proficiência em 

língua portuguesa, no caso dos alunos de nações fora da Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa (CPLP). 

(https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/ingresso-menu/formas-de-ingresso-a-graduacao-

unifesp/convenio-pecg). 
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O OLHAR SOBRE A SOBERANIA ALIMENTAR E A MINERAÇÃO: O CASO DA 
COMUNIDADE INDÍGENA XIKRIN DO CATETÉ 
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RESUMO: 

O presente artigo busca trabalhar a visão da comunidade indígena Xikrin do Cateté, 

situada na terra indígena Xikrin do Cateté, jurisdicionada ao município de Parauapebas, no 

sudeste paraense, diante de sua concepção de soberania alimentar frente a presença de 

projetos de mineração no entorno da terra indígena. Para tanto, realizamos diálogo com as 

lideranças e a comunidade indígena questionando sobre como garantir a soberania 

alimentar perante as alterações socioambientais ocasionadas pela presença da mineradora 

contornando seu território geográfico e étnico. Os indígenas levantaram a importância de 

exercer sua cultura em diálogo com a cultura não indígena como resistência a 

movimentação capitalista contemporânea. O modo de viver Xikrin aciona o bem viver 

resgatando da terra a soberania alimentar, haja vista considerarem a terra como fonte de 

alimento, saúde, vestimenta, educação, cultura e habitação. A luta pela afirmação de 

identidade enquanto povos tradicionais perpassa pela relação subjetiva com a terra, garantia 

de direitos e respeito da sociedade ao modo de viver Xikrin.   Os resultados socializam 

importantes avanços nas discussões de políticas voltadas a soberania alimentar de povos 

indígenas, pois partem de olhares dos atores locais, refletindo sobre ações do Estado e da 

sociedade civil nesta vertente. 

 

Palavras-chaves: Povos indígenas, Soberania alimentar, Xikrin do Cateté. 
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REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA NO CAMPO MARANHENSE E A 
CRIMINALIZAÇÃO DA LUTA PELA TERRA: O caso da Suzano Papel e Celulose 

e o Acampamento Viva Deus  
 

Thainara Carla Lima Camberimba da Silva1 
Alexandre Peixoto Faria Nogueira2 

 
RESUMO: 

A reestruturação produtiva no campo brasileiro tem como base o Estado Neoliberal e 

vem, concomitantemente, com uma nova expansão da fronteira agrícola. Essa nova 

dinâmica do agronegócio tem como incentivo a política de ordenamento e desenvolvimento 

territorial do Estado, denominado de MATOPIBA. Sendo a reestruturação resultado de 

mudanças sociais e espaciais, a estudaremos a partir do desenvolvimento do capitalismo 

que é um fenômeno socioespacial. A reestruturação não pode ser estudada como algo 

estático ou meramente mecânico, temos de entender que tal processo é dialético 

(LENCIONI, 1998). Contrapondo-se à reestruturação produtiva, o campesinato luta pela 

democratização do acesso à terra. Uma delas é a dos acampados do Viva Deus, uma luta 

de 14 anos, direito este garantido por meio do decreto presidencial de dezembro de 2014, 

que dá aos acampados o direito à terra, mas que ainda não conseguiram devido influência 

da Suzano Papel e Celulose. É à luz da relação capital x trabalho que propomos o estudo 

sobre a reestruturação produtiva do campo maranhense, tendo como centralidade o conflito 

entre Suzano e Acampados do Viva Deus, ambos localizados na Estrada do Arroz–

Imperatriz/MA. Dentre as facetas do conflito, destacaremos o processo de 

criminalização da luta pela terra.  Os procedimentos para desenvolvimento da pesquisa 

serão feitos através de pesquisas de campo. O arcabouço teórico será baseado nos 

autores: Mészáros (2015), Lefebvre, (1985), Karl Marx, Fernandes (2008), Thomas Junior 

(2004), Lencioni (1998), entre outros. Levando em consideração a importância do espaço 

para o modo de produção capitalista, partiremos das teorias de Lefebvre (1985), quando 

afirma: “A organização do espaço centralizado e concentrado serve ao mesmo tempo ao 

poder político e à produção material, otimizando os benefícios” (p. 9). É na luta contra o 

espaço do capital que os camponeses do Viva Deus ocupam o território e constroem a 
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possibilidade de (re)configurar o espaço hegemônico. É através dos conflitos que surge a 

necessidade de compreender a estrutura agrária maranhense, as políticas públicas voltadas 

para o campo e analisar Projetos de Desenvolvimento e Planejamento Territorial para a 

Região. Outro mecanismo utilizado pelo agronegócio, é a criminalização da luta pela 

reforma agrária. Segundo Filho e Frigo (2010), “o processo de criminalização dos 

movimentos sociais combina-se com outras estratégias adotadas pelas classes dominantes 

como, por exemplo, a cooptação e a violência, com vistas a bloquear as lutas sociais por 

direitos” (p.01). Vale ressaltar que a violência direta ainda continua sendo uma ação 

constante do agronegócio. A criminalização da luta pela terra só é possível devido a 

simbiose Estado/Agronegócio, quando os agentes do capital atuam como força e aparelho 

do Estado, criando mecanismos, como por exemplo, prisões, inquéritos policiais, comissão 

parlamentar de inquérito, fiscalizações “dirigidas”, mandados judiciais de busca e 

apreensão, etc. (Idem). Levando em consideração os diferentes aspectos apresentados da 

luta pela terra no cenário da reestruturação produtiva no campo maranhense, a respectiva 

pesquisa se apresenta, não só como um instrumento acadêmico que visa contribuir para 

com o desenvolvimento de análises sociais, como também, como um instrumento de luta 

dos acampados do Viva Deus.   
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OS IMPACTOS DO PLANTIO DO DENDÊ (Elaeis guineenses) NA COMUNIDADE 
DO IGARAPÉ ARAXITEUA, ACARÁ, PARÁ 

 
Suzilene Trindade da Trindade Campos1 

Ricardo Eduardo de Freitas Maia2 
Roberta Rowsy Amorim de Castro3 

 
RESUMO: 

O objetivo deste trabalho é apresentar e discutir sobre as mudançasna Comunidade 

do Igarapé Araxiteua, Acará, Pará, em decorrência do avanço da monocultura do dendê. 

Foram feitas 15 entrevistas, no período compreendido entre fevereiro a junho de 2017, com 

as seguintes categorias de informantes:10 agricultores familiares, um meeiro, 

doisfuncionáriosde uma empresa, dois informantes-chave, todos residentes da comunidade. 

Foi possível constatar que a Políticade Produção e Uso do Biodiesel (PNPB)que está em 

execução do Nordeste Paraense desde 2004, tem ocasionado 

transformaçõessociais,econômicas e ambientais. Na comunidade podem ser destacadas 

algumas como: o êxodo rural, sobretudo dos jovens, que optam por procurar trabalho em 

outras atividades, inclusivenas empresas produtoras de dendê que absorvem a mão-de-obra 

local; a venda de terras e a diminuição das áreas de roça familiar de mandioca e sua 

substituição por monocultivo de dendê; e a mudança da paisagem e possível contaminação 

de cursos d’água pelos produtos químicos utilizados na dendeicultura. Também 

existemalterações nas relações dereciprocidadeque historicamente fazem parte do modo de 

vida do campesinato local no que se refere aos empréstimos da farinhaentre as famílias de 

um ano para outro e o arrendamento de roças, que eram práticas comuns entre os 

agricultores, pois quem emprestava ou arrendava sua área tinha a convicção que no ano 

seguinte teria o produto reposto com a colheita anual de quem haviam tomado o 

empréstimo, já que era certa a produção de nova roça por esse agricultor. Segundo os 

entrevistados,essa pratica hoje já não é mais tão comum, tendo em vista que muitos estão 

optando pela venda da mão-de-obra ou arrendar as terras no lugar de fazersuas roças 

anuais, assim quem tem o cultivo de mandiocaprefere vender a farinha no lugar de 

emprestar para aquele que está sem produção.Essa prática fez com que aumentasse a
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demanda e diminuísse a oferta de farinha na comunidade, inclusive elevando o preço do 

produto. Portanto, aos poucos as famílias levantam questionamentos sobre as ameaças à 

reprodução social do grupo frente a essa rápida transformação que vem ocorrendo no 

território, cuja expressão máxima está representada numa crise na produção do alimento 

essencial para os camponeses, a farinha. Neste sentido, ocorre a resistência cotidiana 

representada pelos esforços que algumas famílias empreendem para manter as roças de 

mandioca e produção de farinha, o que denota a capacidade de resiliência do campesinato 

frente ao avanço do agronegócio no Nordeste Paraense.  
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TERRITÓRIO DA VIDA E RESISTÊNCIA: A AÇÃO DO MST NA CONSTRUÇÃO DO 
ACAMPAMENTO FREI HENRI DE ROISIERS (PA) 

 
Julia Maria da Silva Furtado1,  

Lyara Carlyle Carneiro Brito2 

 
RESUMO: 

A indispensabilidade da luta pela terra, dadaexpansão capitalistae conflitos no 

campo, aflorou interesses nas ações do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra). Pretende-se aqui analisar o processo constitutivo do Acampamento Frei Henri de 

Roisiers, localizado na PA-275, entre os municípios Curionópolis e Parauapebas. Para isso, 

pergunta-se: quais as estratégias de resistência do MST na formação do Acampamento Frei 

Henri?Metodologicamente, realizou-se pesquisa in locus através da disciplina Trabalho de 

Campo Interdisciplinar III. A revisão teórica, utilizando territorialidade e identidade, 

fundamentou uma análise territorial para interpretar marcas no território e conflitualidades. 

A ocupação da terra pelo MST representa territorialização de vida e luta. Citando Haesbaert 

(1999), Cruz (2013) afirma que a identidade social iguala-se a territorial quando a base 

central da construção identitária liga-seao território. Assim, o território é espaço de 

manifestação de uma territorialidade marcada pela expressão identitária que diferencia 

grupos. Esta diferenciação mostra-se em práticas alicerçadas numa matriz reproduzida 

pelos indivíduos, interseccionando suas particularidades (ALMEIDA, 2006). Assim, a busca 

pelo controle territorial gera disputas de poder entregrupos. 

Nesse sentido, o MST luta pelos territórios de (re)produção social organizando ocupações, 

colidindo com a territorialização de fazendeiros. A criação do Acampamento Frei Henri foi 

exemplo. Em agosto de 2010, resistindo durante três dias de repressão e ataques por 

latifundiários e pistoleiros, iniciou-se a ocupação da fazenda Fazendinha de Darlan Lopes 

(Dão Baiano). Comprovada grilagem (propriedade da União), os procedimentos legais 

estenderam-se até 2016, quando destinaram a terra para Reforma Agrária, recusando a 

reintegração de posse.
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A regularização e titulação como Assentamento ainda não realizaram-se. Durante sete anos 

de acampamento (2010-2017), os sujeitos construíram vínculo território-identidade e 

relações com o lugar, materializando representações de luta e história(bandeiras do MST, 

Casa da Memória, espaço das roças etc.).Hoje, 121 famílias vivem na área suportando 

violências externas, seguindo o lema “ocupar, resistir e produzir” que simboliza o embate 

pela soberania no território e expressividade da vida camponesa. 

Segundo Caldart (1999), sem terra representa uma identidade que é mantida e repassada 

como herança, referenciando uma cultura de luta social guardada numa memória histórica, 

ou seja, liga-se diretamente a luta pela terra, pois ela é condição de (re)existência territorial, 

(re)produção social identitária e lugar de vida digna. 

Portanto, as estratégias de atuação do MST baseiam-se na imprescindibilidade da terra, 

partindo daí a organização das ações; na construção do território através das ocupações em 

latifúndios, desapropriando grileiros; e na defesa da territorialidade pelo direito de viver, 

expressando sua identidade territorial que apoia-se, segundo Almeida (2006), na terra que, 

para o camponês, é terra de trabalho. 

 

Palavras-chaves: MST; Território; Identidade. 

 



 
 

GT: 10 – CAMPESINATO, CONFLITO FUNDIÁRIO NA AMERICA LATINA 
 

POLITICA FUNDIÁRIA  E CONFLITO AGRÁRIO:  o caminho da luta pela terra do  
assentamento Itacira – Imperatriz (MA) 

 
                     

Luan Cristian Silva Sipião1 

                                                                        Marbio Pereira de Almeida2 

                                                                       Gilvânia Ferreira da Silva3 
 

RESUMO: 
Os camponeses sem terra do município de Imperatriz, em 1987 ocupam a Fazenda 

Criminosa, título ganho devido ao fato de que durante a ditadura militar, os cadáveres 

humanos eram enterrados na fazenda. Naquele período era comum encontrar ossadas de 

camponeses enterradas nas propriedades da região. Após a ocupação da terra, ocorreram 

vários embates entre os trabalhadores, pistoleiros e policiais. Este momento é de grande 

efervescência política e de conflitos agrários, resultante da luta dos posseiros na região do 

Bico do Papagaio. 

Depois de um longo processo de resistência foram assentadas 137 famílias.  

Presentemente, nas duas Vilas, convivem três gerações: a dos primeiros assentados, filhos 

e netos. Essas três gerações estão mobilizadas para garantir que as políticas públicas 

sejam efetivadas em seu território, escolas do ensino fundamental; posto de saúde, 

saneamento básico, abastecimento de água potável, crédito agrícola para produção. Essas 

políticas constituem-se em  processo fundamental para garantir melhor qualidade de vida 

para a comunidade assentada. Atualmente, os camponeses enfrentam dificuldades para 

permanecerem na terra conquistada, pois os assentados são assediados pelos empresários 

rurais do agronegócio, interessados em concentrar mais terras, cercam o território
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camponês com seus projetos de monocultivos, a exemplo da empresa SUZANO Papel 

Celulose, instalada no município.  

Este trabalho tem por objetivo, conhecer e sistematizar a experiência da primeira ocupação 

de terra no município de Imperatriz, analisando os determinantes políticos, econômicos, 

sociais que motivaram as famílias  ocuparem o latifúndio improdutivo, rompendo com o 

medo imposto pela ditadura militar, durante os anos de chumbo. Entretanto, para atingir tal 

objetivo, entrevistamos as famílias assentadas, diretores do Sindicato de Trabalhadores 

Rurais, militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e lideranças 

religiosas. 

A luta pela terra está inclusa dentro de um contexto de conflitos e conflitualidades, como 

aporta em seus escritos os Geógrafos Bernardo Mançano Fernandes, (2008, 2010, 2011), 

Ariovaldo Umbelino (2012), Eduardo Girardi (2008), para discutir o processo de 

territoralização dos camponeses e desterritoralização do latifúndio, constituindo assim, uma 

nova produção do espaço, na perspectiva econômica, política, social e geográfica.  
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RESISTÊNCIA E ORGANIZAÇÃO CAMPONESA NA LUTA PELA TERRA NO PIAUÍ 

 
Jucélia Maria Rocha Oliveira 1 

 
RESUMO: 

Um dos principais problemas existentes no campo brasileiro está relacionado à 
concentração fundiária, gestada no próprio processo de formação territorial do país. Tal fato 
tem deixado milhares de camponeses sem acesso a terra e consequentemente 
mergulhados em uma situação de miséria, o que tem conduzido o campesinato ao longo dos 
séculos a um processo de luta constante pelo acesso a terra. Nesse sentido, a luta pela 
terra no Brasil percorre um longo caminho, marcada, muitas vezes, por conflitos e violência, 
entre camponeses que buscam o acesso a terra e latifundiários que concentram grande 
parte das terras do território nacional. Diante disso, os camponeses, movidos pelo desejo de 
conquistarem a terra passaram a construir formas de resistência e organização que vêm 
contribuindo significativamente para isso. É importante destacar que as formas de 
resistência e organização camponesa na luta pela terra compreendem desde as ocupações 
de latifúndios improdutivos até manifestações. A estrutura fundiária no Piauí se caracteriza 
pela alta concentração e torna-se ainda mais grave com a grilagem de terras que encontra-
se forte e presente, o que tem contribuido para o agravamento da questão agrária no 
estado. Diante disso, o presente trabalho objetiva analisar as formas de resistência e 
organização camponesa na luta pela terra no Piauí. Para alcançar tal objetivo a pesquisa 
contou com a realização de pesquisa bibliográfica. No Piauí, o caráter concentrador do 
latifúndio, herança do processo de formação territorial do estado, levou os camponeses a se 
organizarem e a se mobilizarem na luta pela terra, organização que passou a ganhar força 
com a atuação das Ligas Camponesas que desempenharam importante papel na luta pela 
terra no estado. Pode-se dizer que as formas de resistência e organização camponesa no 
estado representaram um passo importante, pois possibilitaram a criação dos primeiros 
assentamentos rurais, como é o caso do assentamento Marrecas, o primeiro assentamento 
criado no estado por volta de 1989, conquistado por meio de uma ocupação. Esses 
assentamentos ganharam representatividade por se constituírem como principal meio 
deacesso a terra. Assim, a construção de formas de resistência e organização camponesa 
na luta pela terra ganha importância quando se compreende que através desse processo os 
camponeses têm a possibilidade não somente de conquistarem a terra, mas também as 
condições de sobrevivência necessárias após a conquista da mesma. 

Palavras-chave: Resistência. Luta pela terra. Camponeses 
                                                            
1 Mestranda em Geografia – UEMA- Brasil 



GT 10 – CAMPESINATO E CONFLITOS FUNDIÁRIOS NA AMÉRICA LATINA 
 

CONFLINTUALIDADE E QUESTÃO AGRÁRIA NO PARÁ: UMA ANÁLISE 
DOS MOVIMENTOS SOCIOTERRITORIAIS CAMPONESES DESDE OS 

DADOS DO DATALUTA 
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Esse trabalho consiste em uma análise dos dados referente aos movimentos 
socioterritoriais camponeses no Pará com base no Dataluta (Banco de Dados da Luta 
pela Terra). Ao longo dos anos, no Pará, as ocupações de terra vem sendo uma das 
principais formas de resistência ao avanço do capitalismo no campo. Dessa forma, os 
movimentos socioterritoriais camponeses, através das lutas pela terra e por territórios, 
combatem a desigualdade social, a concentração de terras, a grilagem, a espoliação, a 
exploração e a expropriação do campesinato. Medidas estão sendo tomadas como a 
instalação de assentamentos em terras ocupadas. Esse embate entre capitalismo e 
campesinato gera uma conflitualidade entre modelos políticos, territoriais e de 
desenvolvimento. Além disso, o avanço do agronegócio no Pará é em prol dos 
interesses de acumulo de capital e, consequentemente, político. E como consequência a 
tentativa de diminuição do número de ocupações no Estado, está ocorrendo o 
crescimento de assassinatos de lideranças de movimentos socioterritoriais camponeses. 

 
 
Palavras-chaves: Conflitualidade; Questão agrária; Movimentos socioterritoriais. 
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RESUMO: 

Esta pesquisa tem como tema a leitura do território da Comunidade quilombola dona 

Juscelina na cidade de Muricilândia, no norte do estado do Tocantins. Estabelecemos como 

objetivo analisar os lugares na formação do território quilombola no viés geográfico. A 

pesquisa foi realizada por meio de entrevistas e observações empíricas no cotidiano e rituais 

da comunidade, informações interpretadas enquanto elementos norteadores da formação do 

território quilombola.A análise foi feita em uma comunidade tradicional e, para tanto, os 

elementos do espaço/tempo foram levados em considerações. Esta comunidade é de 

recente recognição pelo estado, mas sua história de luta na busca pelo reconhecimento de 

suas heranças musicais, danças, comidas, cultos e entre outros demonstram sua ligação 

com seus antepassados. Conforme relatos dos quilombolas, os primeiros moradores de 

Muricilândia chegaram nas décadas de 1950 guiados pelas promessas de terras e 

liberdades das “Bandeiras Verdes”, e se alocaram às margens do rio Muricizal, rio que deu
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PRESENÇA NEGRA NA AMAZÔNIA: UM ESTUDO SOBRE POPULAÇÕES 

TRADICIONAIS QUILOMBOLAS. 
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Edna Maria Ramos de Castro3 

 
RESUMO: 

É inegável a relevante participação do negro na construção e formação da região 

amazônica. Tomando-os como agentes preponderantes na formação sociocultural da 

mesma, entender a formação social e econômica da Amazônia e os processos de ocupação 

territorial da mesma configura-se como pontos chaves para entender a presença de grupos 

negros na atual região conhecida como região Guajarina, tomando como estudo a 

comunidade de descendência afro-brasileira: Jutatí. O estudo focalizou-se na investigação 

da caracterização das comunidades pertencentes à região, a relação de Jutaí com as 

demais comunidades que formam o território quilombola de Bujaru e Concórdia do Pará 

(região Guajarina) e investigou-se também as práticas sociais de uso do território e suas 

relações identitárias. Pautando-se na pesquisa documental e bibliográfica como recurso 

metodológico, analisou-se artigos e publicações variadas sobre o tema, incluindo relatórios 

de pesquisas anteriores. 

 

Palavras-chave: Quilombolas, Amazônia, Território. 
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MST, DESENVOLVIMENTO RURAL AGROECOLÓGICO E EDUCAÇÃO DO 
CAMPO NA AMAZÔNIA: UM ESTUDO SOB O ENFOQUE DAS EPISTEMOLOGIAS 

DO SUL 
 

Miquéias Rodrigues Ferreira1 
Luzia Camila Silva dos Santos2 
Sérgio Roberto Moraes Corrêa3 

Sílvio Victor de Oliveira do Lago4 
 

 
RESUMO: 

Essa proposta reflete sobre os temas do desenvolvimento rural agroecológico e da 

educação do campo na Amazônia, com base na experiência do MST sob o enfoque das 

Epistemologias do Sul. Essa proposta apresenta alguns resultados do Projeto de Iniciação 

Científica (PIBIC-UEPA), intitulado: “Desenvolvimento e Educação do Campo na Amazônia: 

um estudo sobre a experiência do MST sob o enfoque das Epistemologias do Sul”. Para 

isso, esse projeto pôs-se as seguintes questões: a perspectiva e experiência do paradigma 

de desenvolvimento agroecológico do MST pode ser posicionada no terreno de uma 

experiência de resistência contra-hegemônica? Se sim, sob que discursos e práticas, quais 

os seus limites e possibilidades para a expansão de sua experiência e fortalecimento frente 

à agenda neoliberal que passa a ser (re)posicionada no Brasil? Que papel e impacto essa 

perspectiva e experiência do paradigma de desenvolvimento agroecológico do MST vem 

produzindo renovações na experiência da proposta de educação e de desenvolvimento do 

campo no âmbito da realidade dos assentamentos rurais da Amazônia, em particular no 

Pará? Partimos da hipótese de que a incorporação, nos últimos anos, pelo MST do 

paradigma agroecológico tem produzido mudanças no seu repertório e na sua proposta de 

desenvolvimento e de educação do campo, ganhando ênfase a dimensão da 

sustentabilidade, provocando, por conseguinte, reinvenções na experiência social de 

resistência e na posição do Movimento num campo de resistência contra-hegemônico.Como
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 referencial, esse projeto de pesquisa se assenta na proposta das Epistemologias do Sul do 

cientista social Boaventura Santos, as quais têm como base os seguintes procedimentos: a 

Sociologia das Ausências, a Sociologia das Emergências, a Ecologia de Saberes e o 

Trabalho de Tradução (SANTOS, 2004, 2006). Essa pesquisa vem sendo realizada com 

base numa abordagem qualitativa, envolvendo pesquisas bibliográfica, documental e de 

campo. Alguns resultados: é possível identificar uma redefinição da agenda de 

desenvolvimento e educação do campo do MST com a inserção do tema da agroecologia 

em seu repertório mais recentemente, o que se apresenta como avanço no debate de 

resistência e alternativa ao modelo hegemônico de desenvolvimento rural do agronegócio, 

contudo, o MST vem enfrentando limitações internas e externas para implementar e avançar 

nessa redefinição. 

 

Palavras-chave:Desenvolvimento Rural Agroecológico. Educação do Campo. 

Epistemologias do Sul. 
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CONEXÃO ENTRE QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU E A BIODIVERSIDADE 
DAS FLORESTAS DE BABAÇUAIS NO PARÁ, AMAZÔNIA ORIENTAL 

 
Tássia Cristina Barros Taurino1 

Rosa Elizabeth Acevedo Marin2 

 
RESUMO: 

As quebradeiras de coco babaçu constituem-se em comunidades tradicionais 

vinculadas às florestas de babaçu, presentes na região ecológica do babaçu nos estados do 

Maranhão, Tocantins, Piauí e Pará onde o Movimento Interestadual das Quebradeiras de 

Coco Babaçu (MIQCB) se faz presente. Objetivamos investigar a diversidade de flora e 

fauna nos territórios das quebradeiras nos municípios de São Domingos do Araguaia, São 

João do Araguaia, Brejo Grande do Araguaia e Palestina do Pará, sudeste do Pará, 

Amazônia Oriental, além de conhecer os obstáculos que interferem nos seus meios de vida, 

na biodiversidade e no clima. Utilizamos entrevistas semiestruturadas, registro audiovisual, 

desenhos e imagens para identificação de espécies com quebradeiras de seis povoados, 

além de marcação de coordenadas geográficas para confecção de mapas. A pesquisa 

apoia-se teoricamente nos estudos de Almeida, Shiraishi e Porro.Conforme os relatos, nos 

babaçuais a variedade de espécies de plantas e animais era maior no tempo em que 

iniciaram a quebra do coco, o clima também era bem mais ameno e regular. A mudança no 

clima é marcante para muitas que também são agricultoras, demarcando o período de 

“chuva, menos chuva e verão”, conferindo mudanças nesses ciclos. O clima interfere não só 

na atividade voltada para a agricultura como na quebra do coco, pois se chove muito, o 

acesso ao babaçual fica dificultado devido aos alagamentos e maior frequência de animais 

peçonhentos. Se está muito quente o acesso também é dificultado pelo esforço físico no 

calor. Onde existe maior quantidade de vegetação, dominada por babaçuais, constatou-se 

maior biodiversidade, ao contrário das áreas onde há menos vegetação e menos babaçuais. 

As quebradeiras associaram a diminuição das espécies, bem como seu desaparecimento, à
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poluição de rios e ao aumento do desmatamento. Em todas as falas é evidente a 

preocupação com a diminuição da riqueza de espécies. As quebradeiras também são 

agricultoras, extrativistas, artesãs, etc, possuem relação direta com as plantas, 

apresentando vasto conhecimento sobre as espécies medicinais. Temem pelo futuro dessa 

atividade sendo mais que um sustento, tendo a palmeira como mãe. As quebradeiras 

manifestaram descontentamento com os resultados da atividade voltada para o coco 

babaçu, pois as palmeiras têm diminuído em consequência da quantidade derrubada e do 

envenenamento das pindovas, o que atribuem aos fazendeiros da região. Muitas mulheres, 

principalmente as mais jovens, buscam outras formas de trabalho. Outro desestímulo é a 

falta de estrutura, como transporte para facilitar o deslocamento dos cocos para a sede. As 

quebradeiras de coco babaçu apresentam conhecimentos sobre a biodiversidade dos 

babaçuais, sendo portanto cuidadoras dessas florestas e consequentemente responsáveis 

por sua manutenção e proteção das espécies. Entretanto, a situação das florestas de 

babaçu é alarmante, visto que a quantidade vem diminuindo o que tem sido agravado pelo 

aumento do desmatamento nos municípios de estudo. Esperamos contribuir para o 

movimento das quebradeiras evidenciando a biodiversidade presente nas florestas de 

babaçu e a importância da conservação desses ecossistemas para a Amazônia.O presente 

estudo torna-se ferramenta essencial para o auxílio nas tomadas de decisão no que tange a 

gestão ambiental de áreas amazônicas. 

 

Palavras-chaves: quebradeira de coco babaçu; floresta de babaçuais; mudanças 

climáticas. 
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MERCADO DE TIERRAS: CONFLICTOS TERRITORIALES Y TRANSFORMACIÓN 
EN COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA COSTA DEL PERÚ 

 
Giffela Rosa Icanaque Vargas1 

 
RESUMO: 

El plan de reajuste estructural implementado en la década del 90 trajo consecuencias 

para las comunidades campesinas, cerrando instituciones de banca y fomento a la 

agricultura como el Banco Agrario e implementando legislación bajo la forma de incentivo de 

la producción agrícola, que resultó en el desmembramiento de las cooperativas agrícolas, la 

vuelta al minifundismo y una desregularización del mercado de tierras a través de la 

promulgación de normativa que no solo favorecía la inversión privada sino que dejaba sin 

los atributos de inalienabilidad e inembargabilidad a los territorios de comunidades 

campesinas, fomentaba la titulación individual en desmedro de la comunal, flexibilizando los 

criterios sobre todo en la franja costera, la cual es estratégica por su acceso al mercado 

nacional e internacional.  

Estas condiciones han generado un nuevo proceso de concentración de tierras, en 

especial en la costa del país, produciendo además conflictos sociales relacionados al tráfico 

de tierras y  la servidumbre o concesiones dentro de propiedades comunales para 

actividades extractivas; en contraste, si antes se predecía la extinción de las comunidades 

campesinas en el Perú, hoy se muestra y se habla de la constante transformación y las 

formas de resistencia que implementan estas para sobrevivir, como la creación de empresas 

comunales, la convivencia entre titulación individual y comunaly el fortalecimiento de las 

juntas directivas como defensores de los derechos de comunales en cuanto a territorio y 

formas de organización. 

Asimismo y, a puertas del IV Censo Nacional Agropecuario es importante hacer una 

revisión de la situación del mercado y tenencia de tierras en el Perú y su relación con los 

conflictos por los que atraviesan las comunidades campesinas, los procesos de 

rururbanización y las posibles consecuencias a escala nacional como el atentado a la 

seguridad alimentaria ante el desplazamiento de cultivos tradicionales y para el mercado
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nacional por cultivos orientados a la exportación y a productos base para generación de 

biocombustibles, añadiendo a esto los terrenos otorgados para actividades extractivas. 

El póster se realiza en base al análisis de la revisión bibliográfica y de hemeroteca, el 

análisis comparado de los resultados de los Censos Nacionales Agropecuarios en Perú y  

bases de datos y entrevistas a dirigentes de las Centrales de campesinas. 

 

Palabras clave: Concentración de tierras, transformación socioeconómica, procesos 

de resistencia. 
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LATINA 

A SUBCIDADANIA DE MULHERES À MARGEM DOS GRANDES 
EMPREENDIMENTOS NA AMAZÔNIA PARAENSE NO SÉCULO XXI: 

HORIZONTES FEMINISTAS DESCOLONIAIS 

 
Brenda Moreira Marques1  

Brenda T. Cardoso de Castro2 

RESUMO: 
Ao longo da história, a região da Pan-Amazônia ocupou o status de periferia na 

América Latina, no marco de projetos capitalistas de desenvolvimento globalizante ali 

construídos, expressos nos diferentes setores atuantes (hidrelétricas, mineradoras, 

petrolíferas, madeireiras, agroindustrias etc). Nos níveis microssociais, as populações 

pluriculturais da região experimentam novas formas de organização e ao mesmo tempo 

produzem na região agenciamentos nos mais diversos eixos, resistentes à retórica 

desenvolvimentista. Nesta via, se nos discursos hegemônicos sobre a região Amazônica os 

recursos naturais permanecem sobrepondo as trajetórias de seus sujeitos sociais 

habitantes, muitas vezes vistos como passivos ao longo da história de colonização e 

formação deste território, torna-se uma questão ímpar entender que, dentre estes sujeitos, 

as mulheres da/na Amazônia brasileira tem suas trajetórias influenciadas – de forma 

diferenciada - pelas manifestações de colonialidade desenhadas nas dinâmicas do território. 

De forma mais específica, parte-se do pressuposto que no contexto dos Grandes 

Empreendimentos no Pará, uma violência simbólica e cultural atua sobre a diversidade de 

mulheres, na imbricação entre marcadores sociais, o neocolonialismo e políticas de 

desenvolvimento horizontais, produzindo um marco de desigualdade em suas realidades 

materiais, que pode atribuir às mesmas diferentes condições de cidadania subalterna ou 

subcidadania; isto é, de cidadania parcial, a qual representa a vulnerabilidade destas, frente 

à condições sociais precárias, ausência de políticas públicas interculturais/gênero na região, 

naturalização da exploração de seus corpos, bem como o papel do que muitos autores 

chamam de “identidades negociadas” sob as quais as mulheres amazônidas podem ser - 
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com frequência - generalizadas em produções feministas hegemônicas. Tendo isto em vista, 

o presente artigo constrói sua análise desde uma pesquisa bibliográfica e documental, com 

enfoque em dados de observatórios da região, relatórios de ONGs e governos, com o 

objetivo de avaliar o fenômeno da subcidadania das mulheres amazônidas paraenses 

residentes de regiões próximas as de Grandes Empreendimentos do século XXI, 

impactadas direta e diretamente, considerando a relação estabelecida entre subcidadania, 

exploração de recursos, violência de gênero e racialidade, na criação de uma fronteira que 

ausenta o reconhecimento dos direitos básicos de muitas mulheres; fazendo o uso das 

perspectivas feministas pós/decoloniais, cuja proposta de ruptura epistêmica concede 

centralidade às experiências peculiares da Amazônia paraense, como fronteira do Sul 

Global. Por fim, a investigação se mostra necessária, diante da carência de pesquisas 

(feministas) decoloniais que se debrucem acerca da problemática de tais realidades e as 

práticas de resistência/agenciamento pouco discutidas na agenda feminista tradicional do 

continente latino-americano. 

 

Palavras-Chaves: Amazônia paraense. Feminismos decoloniais. Subcidadania 
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CIDADANIA EM CONTEXTOS DE COLONIALIDADE: OS DIREITOS DAS 
MULHERES NO AMAPÁ. 

 
Adriene Neves de Almeida1 

David Junior de Souza Silva2 

 

RESUMO: 
Este artigo discorre sobre a condição da cidadania das mulheres no estado do 

Amapá, identificando no primeiro momento qual a situação social da mulher no estado, e no 
segundo momento quais as especificidades das mulheres amapaenses apresentando as 
diferenças e semelhanças que estas possuem. O artigo consiste na análise crítica dos 
direitos que o Estado garante para que estas mulheres construam uma cidadania efetiva, 
confrontando os direitos institucionalizados na forma de lei e medindo a distância desses 
direitos com a realidade concreta. A metodologia utilizada consiste na análise das leis 
ordinárias que dizem respeito à cidadania feminina promulgadas pela ALAP, desde 1992 até 
2016. Foram identificadas um total de 65 leis que versam sobre direitos das mulheres no 
estado. Após análise da matéria de cada uma destas leis, concluímos pela classificação 
destas leis em quatro tipos diferentes, segundo seu conteúdo. São estes: 1) leis que são 
promulgadas com o intuito de homenagear as mulheres, somando um total de 11, que 
versam sobre celebração de datas comemorativas, e têm, intencionalmente ou 
incidentalmente, caráter educativo; 2)leis de reconhecimento público a entidades, 
organizações civis e associações que trabalham em prol da mulher: um total de 09; 3)leis 
que tem como função garantir a efetivação dos direitos: totalizando 39, em sua maioria 
sobre a saúde da mulher e proteção à vida combatendo a violência contra elas e; 4) leis de 
ação afirmativa: um total de 06, garantindo qualificação e prioridade em receber benefícios 
sociais. As leis versam sobre questões como o bem estar social, a saúde, a educação, a 
vida, a redução da desigualdade no trabalho e a moradia. Ainda que a ALAP discorra 
sobreum número significativo de direitos, há um conjunto de direitos não institucionalizados 
como, por exemplo, direitos reprodutivos, sobre o qual a ALAP não tem produzido nenhuma 
legislação. Esta omissão interfere na garantia e na efetivação plena da cidadania feminina, 
em virtude da retirada de autonomia da mulher sobre o seu corpo. 

Palavras-chaves: Cidadania Feminina; Amazônia; Poder legislativo. 
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MULHERES NEGRAS BRASILEIRAS EM MARCHAR: O PROCESSO DE 
MOBILIZAÇÃO NA REGIÃO NORTE  

 
Maria Malcher1 

Zélia Amador de Deus2 

 

RESUMO: 
Em novembro de 2015 mulheres negras tomaram Brasília marchando contra a 

violência e pelo bem-viver. O evento foi organizado pela Articulação Nacional de Mulheres 

Negras Brasileiras. Aqui pretendo recuperar o processo de mobilização das mulheres 

negras do Pará para a participação da grande marcha. Devo dizer que este processo de 

mobilização preparatória para a marcha no estado, que constou de várias oficinas, 

seminários e debates foi organizado pelo Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará 

(CEDENPA) e pela Rede de Mulheres Negras FULANAS. A metodologia utilizada para a 

composição desta narrativa consta de entrevistas e fotografias de mulheres negras que 

participaram do processo de mobilização da marcha. Além de recuperar o processo de 

mobilização, este trabalho também aponta para os seguintes desdobramentos: Campanha 

75 dias de luta contra o racismo, campanha Queremos a nossa Juventude Viva e maior 

organização e fortalecimento do Feminismo Negro no estado do Pará. 

 

Palavras-chaves: Mulheres Negras. Marcha. Processo de Mobilização. 
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O PAPEL DA MULHER NA MARUJADA DE BRAGANÇA1 

 
Hamanda Santos de Sena¹ 

Luiza Elayne Correa Azevedo² 

 

RESUMO: 
O presente trabalho é baseado na tradicional festa de São Benedito de Bragança, a 

Marujada. Evidenciar a estrutura hierárquica praticamente formada por mulheres. Com o 

objetivo descrever a importância da mulher, compreender o papel e a função social as 

mulheres nesse ritual. A análise ocorreu através da produção audiovisual realizada pelo 

Coletivo Universitário Ver-A-Cidade. A Marujada é uma manifestação que promove o 

empoderamento da mulher no contexto histórico e social da festividade. O presente paper 

estudou a Festividade de São Benedito realizada na cidade de Bragança, no Nordeste do 

estado do Pará, no mês de dezembro. Constituída quase exclusivamente por mulheres, 

cabendo a estas a direção e a organização. Os homens são tocadores ou simplesmente 

acompanhantes. Não há número limitado de marujas, nem tão poucos há papéis a 

desempenhar. 

A festa atrai milhares de turistas e movimenta a cidade durante o ano inteiro. Os 

preparativos começam em Abril, quando três imagens e são Beneditos, que são 

direcionadas para regiões diferentes, de forma que as imagens percorram toda a região do 

salgado arrecadando donativos durante os meses de caminhada (Esmolação) até a volta 

das imagens para a Igreja as proximidades da festa. 

Com o objetivo de Descrever a estrutura da Marujada, evidenciar a organização que 

não é percebida pelas pessoas que não fazem parte da comunidade e a importância da 

mulher na estruturação dessa festividade.  Mais especificamente compreender o papel e a
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função social das mulheres sobre o protagonismo das marujas nesse ritual. A organização e 

a disciplina são exercidas por uma "capitoa" e por uma "sub-capitoa". As personagens mais 

importantes são a da Capitoa (exerce papel fundamental na organização das danças e 

realização desta manifestação) e das Marujas (responsáveis pela estética das roupas e 

dança).  

O estudo de caso para elaborar o presente resumo foi a produção e as gravações 

realizadas entre os dias 18 e 26 de Dezembro de 2016, para elaboração de um 

minidocumentário coletados pelo coletivo Ver-A-Cidade que ocorram a partir da realização 

da observação participante, que permitiu a convivência e aproximação com os sujeitos 

principais que realizam a Festividade de São Benedito, em distintos momentos da 

festividade; a realização de entrevistas formais e informais. 

A Marujada é o ritual mais importante que acontece no Nordeste do Estado do Pará, 

onde as mulheres “marujas” possuem um papel de destaque. Devido as suas vestes acaba 

se tornando uma atração à parte e um ícone muito importante da festa, elas usam blusa 

branca, toda pregueada e rendada. A saia, comprida e bem rodada, é vermelha ou azul 

dependendo do dia da festividade. 

Percebeu-se que a Marujada contribui para reforçar a memória coletiva entre os 

participantes, a função social das mulheres como Capitoa e as Marujas, promovendo o 

empoderamento das mulheres nesta manifestação cultural considerada a maior do Nordeste 

do Pará. 

 

Palavras-chave: Empoderamento; Marujada; Mulher. 
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“ROSA-BALA: A IMPORTÂNCIA DA MULHER CAMPONESA NA CONSOLIDAÇÃO 

DOS BANDEIRAS VERDES. ” 
 

ANDRESSA CRUZ ZUMPANO1 

 

RESUMO: 
A questão agrária no Maranhão perpassa por um movimento histórico caracterizado 

pela luta de terras e intensos fluxos migratórios, que foram fundamentais para o povoamento 

e construção de diversas cidades na região do Médio Mearim, a partir da vinda de 

nordestinos e também do trânsito de lavradores maranhenses, com intuito de ocupar as 

chamadas “terras livres” no interior do Estado. Destaca-se nesse contexto, a luta por terras 

e a implantação de grandes projetos econômicos, que promoveram uma intensa mudança 

no fluxo de pessoas do campo para a cidade, assim como marcaram fortemente o aumento 

dos conflitos agrários, através de práticas como a grilagem, desapropriação compulsória ou 

até mesmo o assassinato de diversos líderes camponeses.  

A partir desse aporte histórico, emprego como especificidade a ocupação da região do 

Médio Mearim por grupos de camponeses, que adentraram nestas terras para a formação 

de roças e de pequenos “centros”, em sua grande maioria foram habitados por pessoas de 

uma mesma família ou cidade de origem.  

Neste contexto, destaca-se o papel das mulheres camponesas na consolidação dos centros, 

a partir de uma problematização acerca da visualização do trabalho desempenhado por 

estas mulheres, que é visto apenas como serviço doméstico, distanciando o mesmo daquele 

executado pelo homem camponês, que assume função central nas narrativas acerca da 

construção destes povoados.  

Esta crítica é feita com base no documentário Bandeiras Verdes do cineasta Murilo Santos, 

que narra a história da formação do Centro dos Balas, fundado pelo casal Domingos Bala e 

Rosa Bala, a qual assume a narrativa do documentário. A partir desta análise, enfatizo o 

papel de Rosa-Bala como primordial para a constituição do Centro dos Bala, visto que esta 

desempenhou as mais diversas funções de trabalho camponês para que este povoado se 

estabelecesse de maneira fixa, como roçado, plantio, colheita, além de funções que são 

tidas em senso comum como específicas do gênero feminino, como exemplo os cuidados 

com a casa e filhos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Bandeiras Verdes; Rosa-Bala; gênero. 
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POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER:  
Caracterizando o Centro de Referência Especializado ao Atendimento a Mulher no 

Município de Abaetetuba – Pará. 

 

Lorena Sarmento Penha1 

Ingra Carla de Oliveira Cardoso2 

RESUMO: 
No decorrer da história é observado a grande dificuldade que as mulheres tiveram 

para legitimar seus espaços a nível mundial. Trata-se de uma longa trajetória marcada por 

mutilações genitais, estupros de guerra, baixa participação política e econômica e violência 

doméstica. Do ambiente privado para os espaços públicos, cada vez mais, estudos verificam 

que não são apenas cônjuges, os perpetradores da violência, mas outros homens, 

conhecidos pela vítima, que agridem e matam-nas sob os mais diversos pretextos. 

De acordo com o Mapa da violência tem evidenciado-se nos últimos anos, um fenômeno 

chamado de “interiorização da violência”, no qual os chamados pólos dinâmicos de violência 

letal tem se deslocado dos municípios de grande porte para os de médio porte. Fenômeno 

este que sinaliza a relevância de desvendar a realidade social do município quando busca 

conhecer as especificidades das demandas locais no que se refere aos direitos das 

mulheres.  Desta maneira faz-se necessário analisar a trajetória das politicas públicas que 

atendem mulheres em situação de violência doméstica e familiar, é importante ressaltar o 

papel fundamental do movimento feminista que vem impulsionando ganhos reais como a 

criação das Delegacias de atendimento especializado a mulher – DEAM, a Lei 11.340/06, 

mais conhecida como Lei Maria da Penha e a mais recente Lei 13.104/15 – Lei do 

Feminicídio, o resultado desta pesquisa, que foi realizada através de vistas in loco e 

análises documentais, busca caracterizar o Centro de Referência Especializado 

aoAtendimento a Mulher como forma de efetivação de política pública no Município de 

Abaetetuba. 

 

Palavras-chaves: Gênero, Violência, Politicas Públicas. 
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O TRÂNSITO DE CONHECIMENTOS TRADICIONAIS NO COMÉRCIO DE ERVAS 

E PLANTAS EM FEIRAS DE MACAPÁ1 
 

Jade Figueiredo Costa2  

RESUMO: 
A proposta deste pôster é fazer uma descrição etnográfica da comercialização de 

ervas e plantas medicinais em feiras livres da cidade de Macapá (capital do estado do 

Amapá) e analisar o trânsito e intercâmbio de conhecimentos e saberes populares 

tradicionais entre erveiras e clientes. O estudo parte de duas premissas: 1- que os 

conhecimentos e saberes sobre a manipulação e uso de ervas e plantas medicinais são 

originários de tradições de cura e do xamanismo de populações amazônicas, sobretudo 

indígenas e ribeirinhos (também denominados de caboclos); e 2- que a comercialização de 

ervas, plantas e produtos medicinais (garrafadas, chás, entre outros) implica no trânsito e 

intercâmbio de informações e conhecimentos sobre o saber-fazer, os remédios produzidos, 

as doenças e tratamentos, a partir do diálogo entre erveiras e clientes. Neste sentido, o 

estudo busca examinar os tipos de plantas e ervas e suas aplicações à saúde humana, bem 

como os conhecimentos gerados no processo de produção e tratamento e o intercâmbio 

desses conhecimentos. 

O trabalho será realizado em duas etapas: primeiro, será feito o levantamento de estudos 

sobre a utilização de plantas e ervas medicinais entre populações da Amazônia e a tradição 

de conhecimentos e saberes sobre curas, com o uso dos produtos da floresta. Segundo, 

será realizada uma pesquisa nas feiras, com observações, levantamento de dados e 

entrevistas com erveiras e clientes. Assim, com este pôster pretendemos apresentar uma 

breve análise do contexto de diálogo, transmissão e negociação da tradição de 

conhecimentos sobre o uso de plantas medicinais no tratamento de doenças. 

 

Palavras-chaves: Plantas medicinais, Conhecimento tradicional.   
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SABERES DA FLORESTA: DIÁLOGOS INTERCULTURAIS ENTRE A “ALDEIA” E O 

“QUILOMBO” NO NORDESTE PARAENSE 
 

Marcia do Carmo Sousa1 

Benedito Emílio da Silva Ribeiro2 

Silvane da Silva e Silva3 

 
RESUMO: 

O presente trabalho resulta das pesquisas iniciais desenvolvidas no projeto de 

extensão intitulado “Saberes da floresta: interações interculturais em processos educativos” 

e pretende estabelecer e articular um diálogo intercultural entre os saberes tradicionais dos 

índios Tenetehar-Tembé do Guamá, no Nordeste do Estado do Pará, e da comunidade 

quilombola de Jurussaca, em Tracuateua-PA, buscando descrever as práticas terapêutica 

de cuidados em saúde e identificar os recursos necessários para a produção e reprodução 

desses saberes tradicionais. Ao trabalhar com os saberes de povos indígenas e de 

comunidades de matrizes africanas e suas práticas tradicionais, significa também trazer 

para o debate as singularidades dos sujeitos que compõem a sociedade brasileira, de 

grupos historicamente excluídos. Assim, esta temática relacionada a educação promove a 

socialização da cultura e modo de vida dessas populações, interagindo saberes, 

conhecimentos e valores éticos. Na Amazônia existe um conjunto de saberes e práticas que 

promovem a saúde, previnem e curam as doenças. Muitos desses saberes, como é o caso 

dos povos indígenas, estão associados à religião, à política, à economia, à arte, ao território, 

ao meio ambiente etc. Nesse sentido, o cuidado com a saúde constitui-se em sistema 

complexo e multifacetado, interligado com várias esferas da vida, que de acordo com 

Ferreira (2007), formam o sistema xamânico, que se constitui por contextos cosmológicos 

particulares. Não menos importante é também a concepção de saúde para as comunidades 

quilombolas, que tem uma relação importante com o território (PACHECO DE OLIVEIRA,
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1998), pois imersa em contexto histórico particular, essas comunidades mantém viva na 

memória a ancestralidade, vínculos de caráter sagrado, de onde obtêm seu sustento, 

vitalidade e remédios caseiros. Esses vínculos entre saúde e território têm importância 

cultural, pois é onde acontecem as transmissões dos valores éticos e morais, dos 

conhecimentos definidos pelas manifestações vividas, pelas tradições e pelo respeito à 

ancestralidade. Para isto, a metodologia adotada terá como base o método etnográfico, que 

identificará por meio de trabalho de campo e da observação direta as práticas terapêuticas e 

de cura, os conhecedores e produtores da cultura e dos cuidados em saúde, assim como as 

plantas medicinais utilizadas pelos conhecedores locais. Para o povo Tenetehar-Tembé e a 

comunidade quilombola de Jurussaca espera-se contribuir com o mapeamento das práticas 

terapêuticas e de cura, e com isso fortalecer um importante marcador cultural na afirmação 

das identidades Tembé e da comunidade de Jurussaca, fortalecendo e garantindo a defesa 

de seus territórios e saberes. 

 

Palavras-chaves: Culturas amazônicas; Saberes tradicionais; Interculturalidade. 
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SABERES, PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES DE SAÚDE E DOENÇA NA 

GESTAÇÃO, PARTO E PÓS-PARTO ENTRE OS TENETEHAR-TEMBÉ 
 

Thaynã do Socorro Santiago Galvão dos Reis1 

Maria Madalena dos Santos do Carmo2 

Ana Victória Santos da Costa3 

 
RESUMO: 

Este trabalho pretende analisar as representações de saúde e doença ao longo dos 

períodos da gestação, do nascimento e do pós-parto entre os índios Tenetehar-Tembé, de 

três aldeias (Guamá, Gurupi eTomé-Açu), a fim de identificar como esses agentes 

constroem suas redes de cuidado e quais obstáculos institucionais, geográficos, culturais 

enfrentam na interação com o Subsistema de Saúde Indígena do SUS. Pensar na 

epidemiologia da saúde e doença na população de crianças e mulheres indígenas implica 

em analisar não somente o perfil de adoecimento da população, mas, principalmente, 

entender o contexto cultural em que esse fenômeno se produz. Para isso, é importante 

compreender a singularidade das representações e percepções acerca das doenças, os 

sentidos produzidos da linguagem em rituais, crenças, manifestações corporais e mentais, 

mas, também, as condições ambientais, econômicas, sociais, históricas, e as barreiras 

institucionais que essa população enfrenta para acessar serviços de saúde.Cohen apud 

Menta (2002) observa que a intervenção terapêutica no individuo indígena relaciona-se com 

uma tentativa de se restaurar o mundo social que também está conturbado, demonstrando 

assim a perspectiva da interligação do individual com a sua coletividade. Para Young apud 

Menta (2002), embora a doença tenha um caráter biopatofisiológico universal, é também 

uma construção cultural, tendo em vista que as manifestações corporais são interpretadas e 

tratadas através de meios e procedimento culturalmente eficazes pelas sociedades. 

Considera que “doença, corpo e sociedade formam uma tríade interligada através da qual os 

processos naturais são manifestados no corpo do indivíduo, e é o corpo social que, em 

última instância, responde a esses processos naturais”. Para os ameríndios do Sul, em
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especial estes aqui tratados, o vínculo entre a natureza e cultura envolve correspondências 

e oposições entre o mundo natural, cultural e sobrenatural.  Trata-se, no caso, de uma 

relação de contradição, quer dizer, de uma relação dicotômica, mas também de equilíbrio 

para a estrutura do pensamento indígena. Pensa-se que, nesse caso, a relação entre 

natureza e cultura tratada pelos grupos em questão assemelha-se ao que Viveiro de Castro 

(2002) denominou de perspectivismo. As etnografias que versam sobre as noções indígenas 

de saúde e doença têm mostrado que é recorrente a noção de que as doenças são 

provocadas por entidades não humanas ligadas aos sobrenaturais ou aos espíritos dos 

mortos, e que para a evitaçãodesses males recorrem às práticas terapêuticas de caráter 

preventivo lançando mão de elementos da natureza, tendo no corpo o lugar especifico para 

a aplicação dessas terapias, que no geral visam prevenir doenças do corpo, da mente e da 

alma. Trata-se de um estudo comparativo, com o uso associado dos métodos etnográfico e 

quantitativo. A metodologia de análise comparativa permite definir com exatidão a dinâmica 

do território e a relação com o sistema de atores. Esse viés metodológico ajuda a entender 

como operaram os grupos de aldeias dos diferentes povos étnicos, os efeitos produzidos 

pelo processo de intervenção da Política de Saúde Indígena nas aldeias, mas também, de 

forma indireta, as transformações políticas, socioculturais, históricas e ambientais 

decorrentes da política nacional de saúde brasileira. 

 

Palavras-chaves: Cultura Tenetehar-Tembé; Saúde e doença; Cuidados materno-infantis. 
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CULTURA, ETHOS E TRADIÇÃO: O COTIDIANO CANTADO NAS MÚSICAS 

DE COMUNIDADES TRADICIONAIS DO SALGADO PARAENSE 

 
Israel Barbosa Rodrigues1  

Ana Carolina Nery da Silva2 

Larissa Beatriz da Silva Aviz3 

Voyner Ravena-Cañete4  

 

RESUMO: 
São Caetano de Odivelas, município localizado na área do salgado paraense, é 

composto por mais de vinte comunidades. Por ser uma área abundante em recursos 

naturais, dos mais diversos tipos, há inúmeras atividades executadas pelas quais a 

população local se sustenta economicamente.  Em algumas dessas comunidades a música 

figura como forma de expressão do cotidiano dos habitantes, sendo essa, passada de 

geração em geração. O presente artigo objetiva mostrar o modo de vida e as mudanças 

ocorridas ao longo dos anos no cenário local por meio da análise das letras musicais 

compostas pelos moradores de São Caetano de Odivelas, especificamente das 

comunidades de Camapu-Miri e Aê. As estruturas encontradas revelam as formas como se 

dão as práticas e o modo de vida de seus moradores, ao passo que reafirmam um ethos 

construído ao longo do tempo. Este trabalho utiliza como base analítica os conceitos de 

Paes Loureiro (2001) e Brandão (1984) no que diz respeito, respectivamente, à poesia e 

cultura amazônica e à tradição/folclore. Além de pesquisa in locos para a registro e análise 

de letras das canções relacionando-as aos dados socioeconômicos e ambientais coletados. 

 

Palavras-chaves: Cultura; cotidiano; música. 
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AVENIDA NAZARÉ, A PRODUÇÃO DO ESPAÇO E O PATRIMÔNIO CULTURAL 

NA CIDADE DE BELÉM- PA. 
 

Vivian Larissa Monteiro Albuquerque1 

RESUMO: 
O presente trabalho visa analisar como ocorreu o processo de produção do espaço 

na Avenida Nazaré em Belém-PA e quais os patrimônios tantos materiais quanto imateriais 

que foram importantes para a produção desse espaço. Utilizam-se como metodologia o 

levantamento e a analise bibliográfica e documental sobre a produção do espaço urbano em 

Belém-PA, sobre a periodização do espaço, o patrimônio cultural (material e imaterial), os 

elementos espaciais e as políticas públicas voltadas ao patrimônio. Bem como levantamento 

cartográficos e observações in loco na Avenida Nazaré com registros fotográficos e a 

realização de entrevistas semi-estruturadas com moradores, visitantes de alguns pontos 

turísticos da Avenida e agentes institucionais voltados para o turismo e para o patrimônio 

cultural da área (IPHAN, SECULT, FUMBEL). A analise deste trabalho consiste em entender 

como o patrimônio presente na Avenida Nazaré contribuiu e contribui para a produção do 

espaço na Avenida. Tendo como um dos resultado o fato de que a permanência de alguns 

objetos na Avenida só foi possível por meio de motivações, interesses e objetivos que o 

mantiveram ali. Caracterizando os como patrimônio cultural, pois diz respeito á valores 

presentes numa sociedade que são transmitidos de geração em geração. A Avenida Nazaré 

apresenta uma alta concentração de espaços patrimoniais em sua área decorrente de 

períodos diferentes. Portanto, a periodização se faz de extrema importância nesse trabalho 

para compreender de que forma esses patrimônios produziram diferentes espaços em 

momentos distintos 
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FESTIVAL DO FOLCLORE, CULTURA POPULAR E A IMAGEM DE CURUÇÁ 

COMO A “TERRA DO FOLCLORE” 
 

Marcia Lago1 
Jacyele Carvalho2 

Enderson Oliveira3 
RESUMO: 

Desde 1977, no mês de julho, a cidade de Curuçá, situada na região nordeste do 

Estado do Pará realiza o Festival do Folclore, recebendo milhares de pessoas que 

prestigiam o evento. Tal festividade termina sendo um grande atrativo não só para o turismo 

e para a cultura local, mas também para o trabalho de centenas de pessoas, levando 

Curuçá a ser reconhecida pelo púbico como a “Terra do Folclore”, por lei municipal 

sancionada em 2009. 

Este artigo apresenta análises em andamento de um projeto maior que corresponde ao 

nosso Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), cujo objeto de estudo é o Festival do 

Folclore de Curuçá. Nesta pesquisa, consideramos a cultura como objeto de consumo e a 

capacidade que a tradição de uma comunidade possui para o desenvolvimento da economia 

local.  

A relação entre o uso simbólico da cultura como forma de obter capital vem sendo 

trabalhada desde as discussões do século XX, com os estudos realizados sobre o 

fortalecimento da Indústria Cultural e os da Escola de Frankfurt, observando como a 

massificação e maior alcance de atividades culturais modificou e transformou o valor da 

cultura de uso, em valor de troca. 

Neste sentido, importante notar como a cultura pode ser usada de forma criativa para 

obtenção de lucro. No livro Ideias e vivências (2009), organizado juntamente com Kátia de 

Marco, Ana Carla Fonseca Reis, conceitua economia da cultura como sendo, um fenômeno 

inovador que pode transformar práticas culturais de um povo em formas inteligentes de
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trabalhar no fortalecimento da economia em cidades potencialmente criativas, que utilizam a 

cultura de maneira inteligente para oferecer bens e serviços aos consumidores. 

Através destes direcionamentos analisamos e discutimos neste trabalho as contribuições 

que o evento cultural aqui relacionado oferece para a imagem de Curuçá como uma cidade 

da Amazônia reconhecida como a “Terra do Folclore” tanto pelos moradores quanto pelas 

pessoas de fora que conhecem o município 

O Festival do Folclore reúne em Curuçá várias manifestações artísticas e culturais 

produzidas pelo povo que busca a continuidade das tradições da região, estes estudos e 

pesquisas buscam também resultados qualificatórios para valorizar o trabalho dessas 

pessoas, promovendo a visibilidade do evento para a transformação da cultura em objeto 

impulsionador do consumo e da economia do município. 

Outro fator interessante para a realização desta análise são as conexões entre o valor 

simbólico/cultural do evento e o que este de representar para a movimentação da economia 

de Curuçá, pois, eventos de grande expressão e simbolismo para a comunidade podem ser 

grandes influenciadores da economia local. Desta maneira, analisam-se as capacidades do 

povo em utilizar e consumir a cultura com criatividade levando Curuçá a produzir cenários e 

características de uma cidade criativa.  
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O EVENTISMO DA FESTA 13 DE MAIO REALIZADA NA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA DONA JUSCELINA EM MURICILÂNDIA-TO 

 
Hudson Nascimento de Sousa Filho1 

Pitágora Carvalho de Almeida2 

Katiane da Silva Santos3 

Elias da Silva4 

RESUMO: 
Partindo de uma visão crítica sobre a segmentação do turismo de eventos e sua 

linha mercadológica eventista, objetivamos com o presente trabalho analisar o processo de 

eventização que vem ganhando expressão na Festa 13 de Maio, atual Festejo da Abolição, 

realizada pela comunidade Quilombola Dona Juscelina, na cidade de Muricilândia-TO. 

Como desenvolvimento da pesquisa proposta, o presente trabalho foi baseado em 

procedimentos como revisão bibliográfica de autores que abordam o turismo cultural e o 

processo de eventização, muitas vezes, presente sobre o patrimônio histórico-cultural. 

Efetuamos pesquisa em campo realizada a fim de coletar relatos no local escolhido como 

objeto de estudo, com abordagem que contemplou áudio, fotos e a observação dos 

principais momentos da festa (evento Show) realizada entre os dias 11 a 13 de maio de 

2017. Desta forma, a abordagem parte de uma visão histórica cultural e simbólica das 

manifestações que Dona Juscelina, matriarca da festa e do Quilombo, relata repetidas vezes 

com o intuito de manter a tradição, fazendo de seu discurso a bandeira maior;  afirma que 

representa a comemoração do fim da escravidão no Brasil, transpassando experiências que 

ecoam por gerações e concretizam um legado cultural que apesar das contradições 

impostas pelo processo eventista – fruto de uma indústria cultural capaz de perverter o 

significado de festas culturais tradicionais na promoção e implementação da cultura global – 

ainda resiste às diversas contradições, porém, não sabemos até quando. Assim, pudemos
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observar que a realização desta festa foi sua 44ª edição em 2017. Nessa edição as 

atividades desse festejo ostentou um aparato técnico, fruto do processo de eventização aqui 

investigado, com o apoio do poder público local além do costumeiramente esperado nos 

anos anteriores, não passando em branco até mesmo pela matriarca, a qual manifestou 

entusiasmo diante do crescimento verificado. O que deixa claro, diante desse crescimento 

que vem se perpetuando sobre a festa nos últimos anos, especialmente neste, é a 

necessidade de apontarmos elementos os elementos negativos que merecem preocupação 

ao aspecto positivo da festa, pois a tendência é se confirmar a maior relevância ao aspecto 

mercadológico da festa, levando ao risco da irrelevância  ao significado sociocultural 

arraigado nos valores da festa cujo cenário é composto por atores com representações 

teatrais, numa original interação com público visitante, fator que deveria ser mais e mais 

incentivado pela política estatal a começar pelo poder público local; caso contrário, isso 

tomará sentindo oposto ao significado real, atribuindo-lhe sentido mercadológico de cultura 

de massa. Assim torna-se essencial a atribuição de características holísticas e 

socioeducativas-culturais no evento que permeia as tradicionais fases da festa 13 de Maio, 

ressaltando o valor do quilombo, seu povo e costumes no âmbito da cultura Afro-brasileira e 

Quilombola.  

 

Palavras-chave: Comunidade Quilombola; Festa Treze de Maio; Eventismo. 
 

 



GT 12 – CULTURA, MERCADOS, TRADIÇÕES E TURISMO NA AMÉRICA 
LATINA. 

 
A FUGIDA DO BOI: TRADIÇÃO E TURISMO EM SÃO CAETANO DE 

ODIVELAS. 
 
 

Erick da Silva Botelho1,  
Giselle Castro de Assis2 
Voyner Ravena-Canete3  

 
 

Este trabalho discute o boi de máscaras de São Caetano de Odivelas – PA em seu 
caráter de manifestação popular, problematizando as condições que poderiam permitir 
desenhá-lo como uma atividade com perfil turístico.  A pesquisa focou a tradição 
enquanto possível promotora de turismo, questionando em que medida ela pode se 
constituir em um produto turístico sem perder seu caráter tradicional. Algumas questões 
movem a pesquisa: o turismo se constitui como ferramenta para manter viva essa 
tradição popular? Como mantê-la viva, tendo em vista que o processo de 
homogeneização faz com que tradições se tornem apenas mais um produto a ser 
vendido, deixando assim, de se importar com a verdadeira essência cultural? Essas 
foram as questões que nortearam este trabalho. Foi realizada uma pesquisa de caráter 
qualitativo, utilizando como técnica a entrevista semiestruturada. Foram entrevistados 
os coordenadores dos grupos de boi que vivem diretamente essa festividade. Constatou-
se que alguns problemas relativos à sua manutenção podem ser entendidos a partir da 
ideia da cultura popular (ARANTES, 1983; BRANDÃO, 1988; 1994). Os resultados 
apontam para mudanças significativas na festividade, no entanto, estas não se 
relacionam à transformação da prática em produto turístico (YAZIGI, 2001; 
BARRETO, 2000), mas sim evidenciam o cotidiano da cidade, marcado por um modo 
de vida cada vez mais impactado pelas recursos da comunicação (televisão, celular, 
internet, etc.).  
 

 
Palavras-chave: manifestação cultural; turismo; tradição.  
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MEMÓRIA DOCUMENTAL DA EMBRATUR DE 1966 A 1979 E SUA CONCEPÇÃO 

DE TURISMO NA POLÍTICA NACIONAL DE TURISMO 

 
Pedro Victor Gomes Bonfim 

 
RESUMO: 

A implantação do sistema nacional de turismo no Brasil ocorreu de forma processual. 

Como primeiras ações nesse sentido, em 1923 tem a fundação da Sociedade Brasileira de 

Turismo, passando por 1939 com o governo de Getúlio que cria a Divisão de Turismo, um 

setor do Departamento de Imprensa e Propaganda(DIP). O governo de Juscelino Kubitschek 

(1956-1961) também atribui atenção mais pontual ao turismo onde em 1958, pelo Decreto-

Lei n. 44.863, criou-se a Comissão Brasileira de Turismo (COMBRAtur) com atribuição de 

realizar o planejamento turístico nacional. ODecreto-Lei nº55, de 18 de novembro de 1966, 

do presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, definiu a política nacional de turismo ao 

criar o Conselho Nacional de Turismo (CNT) e a Empresa Brasileira de Turismo 

(EMBRATUR). A presente pesquisa tem como objetivo elucidar a relação da concepção de 

turismo, a partir do período de gestão de cada presidente da EMBRATUR e compreender o 

papel do turismo pela sua criação, através de documentos oficiais e materiais no recorte 

temporal de 1966 a 1979 e as suas determinações, ao longo desse período histórico, nas 

políticas de turismo e sistematizar a partir de tal recorte temporal, os acontecimentos 

históricos do Turismo Brasileiro por meio da análise documental. 

A pesquisa classifica-se como qualitativa, por realizar uma análise dos documentos e 

materiais produzidos, publicados e/ou veiculados à EMBRATUR no período compreendido 

entre 1966 e 1979. A metodologia aplicada foi a Análise Documental, onde através da 

análise de documentos almejou-se levantar informações factuais a partir de questões e 

hipóteses de interesse. Esta análise foi feita por meio de documentos, legislação correlata, 

materiais produzidos, publicados e/ou veiculados, datados desde a fundação da 

EMBRATUR, e que estão no acervo do Núcleo de documentos e Informação do Centro de 

Excelência em Turismo (CET/UnB).  

A análise da gestão de cada presidente da EMBRATUR permitiu evidenciar como a 

construção da concepção de Turismo, tem sido determinada pelas politicas relacionadas ao



 
 

 

 
 

turismo. A criação da EMBRATUR foi amparada num certo entendimento que se tinha do 

Turismo época; assim, as políticas desde então, corroboram com a concepção e reverberam 

nas ações concernidas ao turismo pelos diferentes presidentes, constituindo um movimento 

dialético da sua construção.  

A possível elucidação da materialização da concepção de turismo que vem sendo 

construída e moldada ao longo do processo histórico fica celebre quando se analisa a 

legislação oficial relacionada à EMBRATUR (decretos e leis) e documentos encontrados, 

como relatórios, projetos, programas, discursos dos presidentes da EMBRATUR por período 

de gestão e os materiais de divulgação do Brasil, produzidos, publicados/veiculados pela 

EMBRATUR, que permitem evidenciar a posição do presidente ante sua gestão e a 

conjuntura do turismo no período. Ademais, a pesquisa permitiu perceber que o Turismo 

essencialmente foi entendido como um instrumento de grande valor industrial e como meio 

para propagar a imagem construída pelo governo, e dessa forma não se percebe nenhuma 

referência feita aos aspectos sociaise a dimensão humanizadora do turismo. 
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ENTRE A TRADIÇÃO E A REPRODUÇÃO: IDENTIDADE CULTURAL, 
PUBLICIDADE E CONSUMO NA CERÂMICA DE ICOARACI, NO PARÁ 

 
 

Jacyele Carvalho1 
Marcia Lago2 

 
 
Neste trabalho discutimos a relação entre cultura, identidade cultural, consumo e 
publicidade no Distrito de Icoaraci, região metropolitana de Belém do Pará, Amazônia, 
em especial a partir da análise de mercado de produtos em cerâmica e das atividades da 
Sociedade de Artesãos e Amigos de Icoaraci (SOAMI). 
Em tal discussão, consideramos que através da Comunicação e do Marketing é possível 
tentar dar maior visibilidade a manifestações e produtos culturais, produzindo 
campanhas que demonstrem o valor simbólico da cerâmica e também a história de sua 
produção. Assim, podemos tentar contribuir para o aumento do consumo simbólico das 
práticas da população e, consequentemente, maior consumo de bens materiais que 
exprimam esta cadeia, como na cerâmica, ainda que isto envolva questionamentos 
acerca de possíveis modificações e sua relação com a chamada “indústria cultural”. 
Destarte, é importante deixar claro que a cerâmica é uma forma de produção cultural 
que há muito tempo está presente na história do povo paraense; faz parte de nossa 
identidade como seres constituintes de uma sociedade dotada de valores e tradições 
herdadas de nossos antecedentes, povos que há muitos construíram seus hábitos e 
costumes como forma de viver em comunidade. 
Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, 
Louças Sanitárias e Congêneres (Anfacer), esta modalidade de produção teve seu início 
na Ilha do Marajó, com os indígenas que habitavam essas terras muito antes da chegada 
dos portugueses e africanos. Assim, é possível notar certa “autenticidade” neste tipo de 
criação, algo que deveria ser melhor explorado, até mesmo do ponto de vista 
publicitário. 
Ora, os produtos em cerâmica não são somente objetos decorativos; carregam consigo 
algo muito mais importante: história, cultura e referências do povo e é justamente por 
isso que acreditamos no papel do ceramista, que não é só produzir a cerâmica com 
intuito de vender e gerar lucro, mas também o de ser agente (re)produtor de 
conhecimento e de história, não deixando que este tipo de produção perca mais força 
por falta de informação. 

                                                            
1 Autora do trabalho. Estudante de graduação do 7º semestre do Curso de Comunicação Social 
(Publicidade e Propaganda) da Faculdade Paraense de Ensino (Fapen). E-mail: 
cyelicarvalhocom@gmail.com. 
2 Co-autora do trabalho. Estudante de graduação do 7º semestre do Curso de Comunicação Social 
(Publicidade e Propaganda) da Faculdade Paraense de Ensino (Fapen). E-mail: 
marcia.lagocos@gmail.com 



Com isso, no decorrer desta pesquisa mostramos aos próprios artesãos que o público-
alvo não precisa ser somente os turistas; a valorização pode (e talvez precise) acontecer 
de “dentro para fora”: pode partir daqui, dos habitantes, em especial os naturais do 
Estado. 
Por fim, neste trabalho de (re)posicionamento, visamos promover, mais que 
necessariamente os produtos, os valores simbólicos e históricos a eles relacionados, para 
que a pessoa não compre só porque o consumidor gostou daquele objeto e vai usá-lo 
como peça decorativa, mas que também possa reconhecer um pouco como e o que se 
produz na cerâmica e sua representatividade. 
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GT 12 – CULTURA, MERCADOS, TRADIÇÕES E TURISMO NA AMÉRICA 
LATINA. 

 
TURISMO E RELAÇÕES DE GÊNERO: O USUFRUTO DAS ATIVIDADES 

TURÍSTICAS NA PERCEPÇÃO FEMININA 

 
   Raquel Almeida Mendes1 

Katiane da Silva Santos2 

Kênia Gonçalves Costa3 

RESUMO: 
O presente trabalho pretende analisar as relações de gênero e as desigualdades 

entre homens e mulheres no âmbito do fenômeno turístico, tendo em vista o longo caminho 

a ser percorrido em busca da equidade. As desigualdades de gênero permeiam por todas as 

instâncias da sociedade, inclusive nas atividades turísticas, dessa forma surge à 

necessidade de estudar sobre o usufruto turístico para as mulheres, as diferenças existentes 

entre o usufruto masculino e feminino e as funções sociais distintas já estruturadas 

socialmente e culturalmente, onde os homens apresentam a função de trabalho e sustento 

do lar, enquanto que as mulheres são subjugadas aos desejos do homem e confinadas ao 

ambiente doméstico. Embora tenha havido mudanças consideráveis esses ideais ainda 

reverberam em novas roupagens, surgindo então o interesse pela presente pesquisa. Para a 

realização desse trabalho foi feita uma revisão bibliográfica sobre a temática supracitada e 

entrevistas semiestruturadas com mulheres de perfis distintos sobre o desfrute turístico 

destas. A partir dos estudos bibliográficos e dos diálogos estabelecidos foi possível detectar 

que são vários os impeditivos na vida das mulheres para a realização de atividades 

turísticas, obtendo maior destaque a maternidade, jornada dupla de trabalho, afazeres 

domésticos, violência de gênero e a vida acadêmica, problematizando a ideia de que o fator 

financeiro não é o único a ser pensado pelas mulheres no anseio do turismo. 

Palavras-chaves: Turismo; Gênero; Mulheres.  
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ILHA DO COMBU: O OLHAR DA COMUNIDADE SOBRE A EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL. 
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RESUMO: 

A ilha do Combú, localizada na região insular do município de Belém, a 1,5 km do sul 

da capital, no estado do Pará, é uma área de proteção ambiental (APA) de uso sustentável 

criada pelo decreto de lei 6083/97, pertencente ao distrito de outeiro (DAOUT), e tendo a 

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) como sua administradora. Deste 

modo a pesquisa busca analisar as políticas de educação ambiental na ilha, ampliando a 

discussão para a percepção da comunidade, tendo como base metodológica para tal 

discussão, pesquisa bibliográfica e documental, e a análise qualitativa contendo a visita 

técnica na comunidade do Igarapé do Combu, realizada pela Faculdade de turismo 

(FACTUR) da Universidade federal do Pará (UFPA), sendo ressaltado o locus da pesquisa e 

uma roda de conversa com alguns moradores para saber as diversas formas de inserção da 

comunidade quanto as políticas aplicadas ao assunto. Os dados obtidos comprovam que as 

comunidades possuem pequenas iniciativas voltadas para área da educação ambiental. 

Moradores autóctones e os empreendedores com estabelecimentos na localidade, iniciaram 

ações com o intuito de fomentar a sensibilização para tais problemas ambientais e para a 

importância da preservação da ilha, nos visitantes e em algumas comunidades ao redor da 

ilha., fatores primordiais como: locais para despejar o lixo, conservação das áreas de igapó 

e da floresta amazônica, contribuem ainda mais para a degradação da ilha. Estima-se que o 

poder público municipal, apresenta poucas iniciativas sobre o assunto. Todavia atuações 

externas surgem de parceria de organizações não governamentais (ONG) e universidades, 

pois a realização de estudos dentro da APA, traz benefícios a comunidade através de ações
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a exemplo do projeto Ciência na ilha, realizado em 2015, o qual foi proporcionado a 

comunidade ribeirinha um intercâmbio de saberes. Do mesmo modo, o Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), também desenvolve ações com este 

intuito, por se tratar de uma ilha com visão privilegiada da cidade continental, vários 

empreendimentos de bares e restaurantes, estão localizados em sua maioria na margem do 

Rio Guamá, com um fluxo intenso de visitantes, principalmente aos finais de semana. Estas 

pequenas iniciativas já contribuem para um olhar diferenciado da comunidade para o 

assunto referente ao meio ambiente em que os mesmos habitam.    
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ANÁLISE DOS DETERMINANTES DO DESEMPREGO DE JOVENS E DA 
EXCLUSÃO DA EDUCAÇÃO FORMAL NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS  
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Raphael Teles Oliveira2  

RESUMO: 
Ao longo da década atual, a taxa de jovens que nem estudam e nem trabalham tem 

crescido bastante, alcançado patamares muito elevados, esses jovens também são 

referidos na literatura especializada de geração nem-nem. Em 2014, cerca de 20% dos 

jovens brasileiros de 15 a 29 anos não estudavam e nem trabalhavam, em 2015 o 

percentual aumentou para 22,5% segundo dados da PNAD. O presente trabalho tem como 

objetivo avaliar e estimar os determinantes desse fenômeno com base nos dados 

municipais, verificando como algumas características dos municípios brasileiros podem 

favorecer um aumento ou diminuição da taxa de jovens nem-nem. O tema de pesquisa tem 

grande importância, pois se trata de impactos muito graves para o mercado de trabalho 

brasileiro, portanto o estudo e análise dos determinantes desse fenômeno servem para 

pensar políticas públicas com relação a essa problemática. A metodologia do trabalho se 

refere a uma abordagem quantitativa estatística/econométrica que busca verificar, a partir de 

uma regressão linear de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), uma função matemática, 

cuja a variável dependente é a taxa de jovens nem-nem frente a variáveis independentes 

escolhidas com  base na literatura de economia do trabalho. A pesquisa trabalha com fontes 

de dados secundárias da PNAD, muito utilizados em diversos estudos econométricos e 

estatísticos no país por constituir uma das bases de dados mais completas sobre o tema. 

Assim, foi verificada uma correlação estatística positiva entre a taxa de jovens que não 

estudam e nem trabalham com seguintes variáveis municipais: analfabetismo, pobreza, 

desigualdade e proporção de habitantes residentes em aglomerados urbanos subnormais, a 

um nível de confiança de 99%.                        Portanto, de acordo com o modelo estimado, 

se um município tem um aumento em algum desses índices, espera-se um impacto maior, 

isto é, um incremento na taxa de jovens que nem estudam e nem trabalham. O aspecto
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regional também foi considerado e infere-se estatisticamente que municípios do Nordeste e 

Norte tendem a ter uma maior taxa de jovens nem-nem comparativamente ao Centro-sul do 

país. De acordo com o modelo, a principal política que pode ser extraída é o combate à 

desigualdade de renda, uma vez que a solução para esse problema passa necessariamente 

pelo aumento da renda das famílias mais pobres. Adicionalmente, outras políticas públicas 

importantes se referem a programas de educação de jovens e adultos aliados a uma política 

de emprego inclusiva em regiões desfavorecidas, já que tanto o desemprego quanto o fator 

regional influenciam o agravamento da situação da geração nem-nem. O planejamento 

urbano, para evitar aglomerados subnormais, juntamente com planos municipais de 

saneamento básico são outros aspectos fundamentais para melhorar o índice de 

desenvolvimento humano dos municípios e, consequentemente, reduzir a taxa de jovens 

nem-nem. 
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ANÁLISE SOCIOJURÍDICA DA RELAÇÃO DE TRABALHO DOS MIGRANTES NA 

FRONTEIRA PAN-AMAZÔNICA 
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RESUMO: 
A presente pesquisa trata das relações sociais e jurídicas das condições e relações 

de trabalho dos brasileiros em Upper Essequibo-Upper Takutu (Lethem – República 

Cooperativa da Guiana). Onde apresentará as dinâmicas de fluxos migratórios fronteiriços 

das populações que vivem na fronteira Brasil/Guiana. Na fronteira Brasil/Guiana o fluxo 

migratório apresenta nova dinâmica, ao tempo em que faz parte do dia a dia das pessoas 

que vivem nas cidades fronteiriças de Lethem e Bonfim. A cidade de Lethem tem se tornado 

um grande atrativo, uma vez que tem aumentado significativamente, o número de lojas e 

comércios com produtos oriundos da China. Os brasileiros que antes migravam, 

predominantemente, para a Guiana para atuarem nas atividades de garimpagem, 

atualmente, também se deslocam entre as duas cidades em busca de trabalho no comércio 

local. É possível afirmar, que as condições de trabalho dos brasileiros na Guiana se 

agravam, ainda mais, quando é trazida para a seara do Direito do Trabalho, em que 

observam-se diversos transmigrantes em situação irregular no país vizinho, uma vez que 

residem em Bonfim, mas trabalham em Lethem, ou seja, de certa forma creem não serem 

necessário a regularização do visto para o trabalho no outro país. A pesquisa foi realizada 

com uso de metodologias qualitativas. Entre os instrumentos teóricos metodológicos utilizou-

se o estudo comparativo do ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil e da 

República Cooperativa da Guiana, ressaltando-se os aspectos similares e divergentes 

quanto aos direitos dos estrangeiros e das condições e direitos trabalhistas, observou-se 

também nesse aspecto, a falta de conhecimento sobre seus direitos o que, de certa forma, 

leva-os a aceitar as condições que lhes são oferecidas, mesmo que estas sejam 

incompatíveis com o Art. 2º da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de
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todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias. Quanto aos 

instrumentos de coleta de dados empíricos, utilizou-se das entrevistas semidirigidas à 

representantes de instituições governamentais como o Consulado do Brasil na Guiana, 

situado em Lethem, a Prefeitura de ambas cidades de Lethem. Outro instrumento foi a 

observação dos espaços laborais, que se deu por meio de pesquisa de campo, realizado 

nas cidades de Bonfim e Lethem, onde observou-se a atual infraestrutura da cidade de 

Lethem, o aumento de construções residenciais, comerciais e os espaços laborais.  

 

Palavras-chaves: Fronteiras; Migrantes; Trabalho. 

 



GT 11 – Gênero, colonialidade e teorias feministas na América Latina. 
A DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO NAS RELAÇÕES DO 

CAMPESINATO: o papel da mulher na (re)produção do modo de vida camponês 
 

Suzana Rossi Pereira Chaves de Freitas1 

Alexandre Peixoto Faria Nogueira2 

 

Este resumo faz parte das primeiras informações adquiridas com base no projeto 

aprovado e financiado pelo FAPEMA: AS RELAÇÕES DE GÊNERO E SUAS 

METAMORFOSES: OS IMPACTOS DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO CAMPO 

DESDE A IMPLANTAÇÃO DA SUZANO PAPEL E CELUCOSE NA ESTRADA DO ARROZ, 

em IMPERATRIZ tem como finalidade analisar as metamorfoses no mundo do trabalho a partir 

das relações de gênero e como estas vêm se (re)configurando a partir da reestruturação 

produtiva do campo, materializada, no nosso caso, pela empresa Suzano Papel e Celulose. 

Por mais que as mulheres exerçam as mesmas funções ou até mais atividades que os 

homens suas atividades não deixam de ser menosprezadas. Essa realidade não se difere quando 

levamos em consideração o campo e a cidade, pelo contrário a desvalorização dos serviços das 

mulheres em determinados ambientes tende a piorar, pois segundo o entendimento dos homens 

as atividades desempenhadas pelas mulheres são leves. 

O trabalho árduo das mulheres agricultoras, em que conciliam o trabalho da 
produção com o trabalho doméstico, [...], pode ser melhor entendido a  partir 
do texto de Paulilo (1987), que mostra a distinção entre trabalho ‘leve’ e 
‘pesado’, onde o trabalho das mulheres é considerado leve em função da 
posição na hierarquia familiar de quem o realiza e não de fato ‘leve’ por sua 
própria natureza. (PEREIRA, REIS, OLIVEIRA, 2012, p. 93). 

 

Essas condições adversas para a mulher é enfocado e apropriado cada vez mais pelo 

modo de produção capitalista, como afirma a Saffioti (2013): 
No processo de individualização inaugurado pelo modo de produção 
capitalista, ela contaria com uma desvantagem social de dupla dimensão: no 
nível superestrutural, era tradicional uma subvalorização das capacidades 
femininas traduzidas em termos de mitos justificadores da supremacia 
masculina e, portanto, da ordem social que a gerara; no plano estrutural, à 
medida que se desenvolviam as forças produtivas, a mulher vinha sendo 
progressivamente marginalizada das funções produtivas, ou seja, 
perifericamente situada no sistema de produção (p. 65-66). 
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Nesse desenvolvimento da sociedade capitalista as diferenças de classes se apropriam 

das condições de gênero, como a condição da mulher burguesa, aquela oprimida pela sua 

condição social/ cultural inferior ao homem imposta em seu ambiente familiar e social; e o da 

mulher proletária ou trabalhadora, que além de ser oprimida por sua condição de gênero, é 

explorada como trabalhadora. 

Para Ávila (2011, p.56) historicamente instituiu-se na sociedade capitalista/patriarcal a 

divisão sexual do trabalho que atribui às mulheres as tarefas domésticas e aos homens as 

atividades produtivas e que na prática, sempre houve mulheres que estiveram tanto na esfera da 

produção como na esfera da reprodução. Porém, os homens se mantiveram, até hoje, pelo menos 

a maioria, apenas na esfera da produção. 

 

Palavras-chaves: Divisão sexual do trabalho. Campesinato. Gênero. 
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A DINÂMICA DO MERCADO DE TRABALHO NO SETOR DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL EM BELÉM 
 
 

Marcio Nonato da Costa Borges¹ 
 
 

Resumo 
 
Faz-se aqui uma sucinta análise da dinâmica do mercado de trabalho no setor da construção 
civil na capital do estado do Pará, no que tange identificar alguns pontos que mensuram a 
configuração e o contexto do trabalho neste setor, que no decorrer dos anos 2000 teve grande 
importância para a atividade econômica em Belém, assim como identificar os indicadores que 
versam sobre os desligamentos e desocupação, permeando analisar este setor que representa 
com superioridade a taxa de rotatividade dos trabalhadores, uma vez que os empregos na 
construção civil se caracterizam por ser muito voláteis, o que nos faz considerar ser reflexo dos 
empreendimentos que buscam manter os trabalhadores por um determinado período de tempo, 
conforme os contratos que são geralmente informais e flexíveis. Utilizando a base de dados da 
RAIS, CAGED e PNAD, percebeu-se que os trabalhadores da construção civil sofrem de uma 
deterioração dos postos de trabalho, no que se trata aos rendimentos que foram decrescendo ao 
longo dos anos e a rotatividade dos trabalhadores que veio aumentando consideravelmente, vale 
destacar que o desemprego é o maior vilão dos trabalhadores da construção civil. 
 
 
Palavras-chave: Construção Civil – Mercado de Trabalho 
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“DEIXANDO DE SER EMPREGADO PARA GERAR EMPREGO”: UM ESTUDO 
ETNOGRÁFICO SOBRE MICROEMPREENDEDORISMO E AS RELAÇÕES DE 

TRABALHO. 
 

Jânio Victor de Matos Duarte1  

Jesiniel Martins Pimenta Junior2 

RESUMO: 
 

Com o fortalecimento da proposta econômica neoliberal no Brasil, a partir do início 

dos anos 1990, entra em pauta um discurso que apresentar-se-á  de diversas maneiras, 

assim como a intensidade de sua consolidação. Uma delas é a expectativa dos agentes 

sociais que querem empreender e através disso ter ascensão social, por meio da 

autogestão proporcionada pelo autoempreendedorismo (ROSENFIELD, 2014), baseada no 

retorno econômico associado ao reconhecimento social, expresso pela perspectiva de ser 

seu próprio patrão. Com isso, essencialmente, procuramos elucidar sobre uma 

concretização da categoria “microempreendedor”, pois percebemos um impacto direto do 

discurso empreendedor sobre o sentimento de pertencer a um sindicato ou um grupo 

organizado de trabalhadores. Através de entrevistas realizadas com microempreendedores 

em São Luís-MA, investigamos qual a ideia de classe social desses microempreendores, 

bem como também ressignificam esse conceito, se eles consideram ser microempresário 

mais significante do que ser trabalhador-empregado. Este estudo realizado, parte 

inicialmente de uma análise da forte mudança nas relações de trabalho no século XXI, onde 

há diversidade de inserção no mercado de trabalho e primordialmente cria-se uma ideia de 

que esta permite aos indivíduos uma possibilidade ampla de adaptação e ascensão social e 

é sobre isso que trata esta pesquisa. O que buscamos compreender são os impactos dessa 

ideologia do capitalismo contemporâneo na noção de trabalho e de classe social.  De 

maneira a organizar este trabalho dividimos esta pesquisa em três tópicos, com intuito de
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tornar lógica a leitura e trazer coerência a nossa análise. 1) explicitamos nossa metodologia 

e descrevemos brevemente parte das entrevistas realizadas com alguns agentes, 

constituindo dois arquétipos teóricos que guiaram este estudo; 2) De modo geral, 

apresentamos os impactos da ideologia Neoliberal sobre as relações de trabalho para esses 

indivíduos, destacando nas entrevistas as práticas e pensamentos neoliberais sobre as 

relações de trabalho que convergem com a ideia do progresso econômico relacionado ao: 

desenvolvimento individual, legitimação dos sistemas de flexibilização das relações de 

trabalho e os resultantes da precarização no trabalho. 3) Observamos através dos 

arquétipos criados novas percepções sobre classe trabalhadora e os Sindicatos exposta 

pelos microempreendedores, eles apresentam uma curiosa valoração ao trabalho individual 

desvinculado de uma coletividade, demonstrando um desinteresse e uma limitação ao 

principio de pertencer a uma classe trabalhadora e a vantagem de ser seu próprio patrão. 

Dentre os resultados adquiridos estão percepções sobre a relação existente entre as 

reformas trabalhistas e a ideologia Neoliberal, onde a categoria microempreendor legitima e 

reforça a flexibilização das relações de trabalho, temos cada vez mais fragilidade nas leis 

trabalhistas e um mercado ultra concorrente, onde às perspectivas de curto prazo 

predominam. Sobre os microempreendedores temos que a sensação de ter seu próprio 

empreendimento dá a ideia de independência, no entanto encontram-se submissos ao 

mercado das multinacionais. 
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TÍTULO DO TRABALHO: O MERCADO INFORMAL NOS 
COLETIVOS URBANOS DA GRANDE BELÉM 

Walter José Brito da Silva Júnior1                             

Paloma Luiza Maia de Souza2 

                       

         

O presente trabalho propõe uma análise sociológica da informalidade nos transportes 

coletivos da região metropolitana de Belém. Com o aumento do índice de desemprego 

formal, a informalidade torna-se alternativa para geração de renda. A comercialização nos 

coletivos urbanos é uma das faces da precarização do trabalho, uma vez que tal pratica 

trabalhista traz consigo ausência de direitos trabalhistas e condições e trabalho insalubres. 

Através da análise destaca-se que a atuação desses trabalhadores nos transportes coletivos 

está diretamente vincula com o processo de colonização, que privilegia uma classe social em 

detrimento da outra. Além dos aspectos coloniais que fazem pano de fundo de nossa análise, 

pontua-se também a categoria habitus de classe, baseada na análise de Bordieu, ressaltando o 

reconhecimento desses trabalhadores na estrutura social dominante. 

 

.   
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 AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA EMPRESA NORSK HYDRO NO 
COMPLEXO DO ALUMÍNIO (BARCARENA-PA): ADOECIMENTO, 

ACIDENTES E NEGAÇÃO DE DIREITOS 
 

Sara Daltro Tavares Paiva1,  
Rosiane Silva da Silva2 

 
 

O processo de desenvolvimento industrial da Amazônia iniciado nos governos militares, 
na década de 1970 se materializou em inúmeros projetos para a região. Há que se 
destacar aqueles relacionados a atividades mineradoras, cujas matérias primas são 
abundantes no local. Este trabalho se propõe a refletir acerca dos impactos do trabalho 
na vida dos/as trabalhadores/as da empresa Norsk Hydro, situada no município de 
Barcarena-PA. Tendo por base os resultados do projeto de extensão SAÚDE DO 
TRABALHADOR E DIREITOS DOS VITIMADOS POR ACIDENTE DE 
TRABALHO NO COMPLEXO DO ALUMÍNIO –Barcarena/Pará e revisão 
bibliográfica, partindo de uma aproximação ao método crítico dialético. A empresa 
Norsk Hydro de capital norueguês detém as ações da Albras e Alunorte, foi instalada no 
município de Barcarena em 1976 e é responsável pela produção de alumina e alumínio 
metálico. As formas de gestão e controle do trabalho são prejudiciais a condições 
laborais dentro das plantas. Com o processo de reestruturação produtiva e a entrada de 
novas tecnologias na produção intensificou-se a exploração do trabalho vivo exigindo 
trabalhadores polivalentes e sigam o padrão de produtividade exigido pela empresa e 
pelo mercado. O trabalho humano exercido nesse complexo exige esforço físico dos 
trabalhadores, exposição a produtos químicos a altas temperaturas até 960°C, 
predispondo-os a acidentes de trabalho e adoecimentos. Estes por sua vez, dificilmente 
são relacionados ao trabalho realizado na empresa, que trata os inúmeros casos de 
adoecimento e acidentes como fatos isolados e/ou culpabilizam os trabalhadores pelos 
mesmos. O trabalhador tem o direito de comunicar os acidentes de trabalho, segundo a 
Lei n° 5.316/67 e Decreto n° 2.172/97 que regulamenta a emissão do CAT 
(Comunicação de acidentes de trabalho), porém este não é emitido pela própria empresa 
e quando é emitido pelo trabalhador este encontra dificuldades para validar o mesmo 
perante os órgãos públicos. A emissão do referido documento é critério para que o 
trabalhador possa acessar um de seus direitos enquanto trabalhador adoecido/acidentado 
o Benefício B91, que é específico para Auxílio-Doença por acidentes de trabalho, o qual 
concede direitos como a estabilidade no emprego durante 1 ano e a não redução dos 
vencimentos, porém, por ser mais vantajoso para empresa, o acesso permitido é ao 
auxílio-doença B31 que não possui relação com o trabalho, propiciando a 
subnotificação que colabora para que a empresa não seja visada pela ocorrência de 
acidentes/adoecimento pelo trabalho proporcionando assim que a esta possa receber 
premiações até a nível internacional. Ademais, é imperativo afirmar que o modelo de 
desenvolvimento traçado pelo Estado para a região Amazônica, em geral, e Barcarena 
em particular, atende aos interesses do capital, com vistas na exportação de insumos, 
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sem desenvolvimento para região, ao contrário, há um agravamento das expressões da 
questão social. É importante, pois, que as constatações das pesquisas desenvolvidas na 
região retornem para a população local como forma de apoio as suas lutas contra o 
capital e todas as formas de controle e exploração do trabalho, em um modelo de 
desenvolvimento incompatível com as demandas da classe trabalhadora.  
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TRABALHO FEMININO, PRECARIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO: OS NOVOS 

CONTORNOS DO CAPITAL PARA A MULHER NA SOCIEDADE 
CONTEMPORÂNEA 

 

Yândala Krizia Viana Almeida1 
 

O presente artigo busca analisar como o processo globalizado de 
acumulação de capital cria um ambiente de precarização do trabalho feminino no 
mundo do trabalho, com ênfase em uma empresa terceirizada em Belém (PA).  O estudo 
teve como objetivo identificar como ocorre o processo de precarização do trabalho da 
mulher no escritório de uma empresa terceirizada e, como questões norteadoras 
analisaram-se os parâmetros utilizados pelo RH acerca de salário e se esses parâmetros 
influenciam na diferença salarial por gênero, e qual a sua contribuição ao processo de 
precarização. Adotou-se a ótica de gênero para realizar a análise acerca da desigualdade 
(hierarquização) entre homens e mulheres e a consequência para a subjetividade da 
mulher na sociedade contemporânea, em meio ao processo de terceirização das áreas de 
trabalho. A metodologia consistiu de pesquisa descritiva, bibliográfica e documental, 
por meio de observação participante dentro do escritório de uma empresa terceirizada 
no ramo de prestação de serviços de limpeza, na busca de melhor explicar como se dá o 
processo de precarização do trabalho feminino. Com os resultados obtidos, foi possível 
constatar que a precarização do trabalho da mulher é dado de forma estrutural na 
sociedade, culminado à gerência masculina da empresa pesquisada que propicia um 
ambiente que esboça desigualdade de gênero na lógica empresa x funcionária e 
funcionária x funcionário, ao mesmo tempo em que se observou as desigualdades 
latentes, revelou-se as conquistas da mulher para obter espaço social, na busca do 
equilíbrio de oportunidades entre homens e mulheres. 
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