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INFORMAÇÕES PELO EMAIL: 

portaleducampoparaense@gmail.com  

 

Inscrições gratuitas 

Coordenação geral 

Apoio 

I SEMINÁRIO DOS POVOS  
RIBEIRINHOS DA AMAZÔNIA:  

EDUCAÇÃO E PESQUISA  
EM DIÁLOGO 

(SEPORAM) 
 

23 e 24.08.2016 

Local: 

Auditório Paulo Cavalcante – Campus de 

Pesquisa do Museu Emílio Goeldi  

Av. Perimetral, nº 1901  

 
[...] À margem do rio, entre o rio e a flo-

resta, é o lugar privilegiado dos enigmas 
da Amazônia transfigurados em enigmas 
do mundo. Oferece interrogações sobre 
origens e destinos. É quando o rio desá-

gua no imaginário. Onde se pode ler a 
multiplicidade dos ritmos da vida e do 

tempo, observar as indecisões da frontei-
ra entre o real e o imaginário, o espontâ-
neo maravilhamento diante dos acasos. 

[...] A margem do rio não exige lógica pa-
ra ser coerente. Nela estão os mais pre-

ciosos arquivos culturais do mundo ama-
zônico, os manguezais simbólicos de 
nossa cultura, as raízes submersas da 

alma cabocla [...]  
(LOUREIRO, 2000, p. 59).  
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O I Seminário “Povos Ribeirinhos da Amazô-
nia: educação e pesquisa em diálogo” é uma inici-
ativa da articulação entre o Instituto de Ciências da 
Educação da UFPA, por meio do Grupo de Estudos 
e Pesquisas em Educação do Campo na Amazônia 
(GEPERUAZ), e o Museu Paraense Emílio Goeldi 
(MPEG), com o objetivo de fortalecer o diálogo en-
tre essas duas instituições de pesquisa e formação e 
dar visibilidade aos estudos, ações e produções que 
vem desenvolvendo sobre a realidade, as demandas 
e os desafios que enfrentam as populações ribeiri-
nhas da Amazônia. 

 

 O GEPERUAZ/ICED/UFPA desde 2002 vem 
realizando estudos e ações formativas com gesto-
res, educadores, educandos e lideranças dos movi-
mentos sociais do campo, em que se incluem Ribei-
rinhos e Pescadores da Amazônia Paraense, objeti-
vando contribuir para afirmação das identidades so-
cioculturais e territoriais dessas populações, pautan-
do os processos educativos que ocorrem na escola 
e em suas práticas culturais como instrumento de 
emancipação e reprodução social de sua existência.  

 

O MPEG iniciou os estudos sobre populações 
pesqueiras amazônicas, a partir de 1967, com os 
projetos Marapanim, Quatipuru, Marajó e Antropolo-
gia da Pesca, financiados pela Fonte Tesouro, 
CNPq e Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia (SUDAM). Estes projetos deram origem, 
no ano de 1990, ao Projeto Recursos Naturais e 
Antropologia das Sociedades Marítimas, Ribeiri-
nhas e Estuarinas da Amazônia: Relações do Ho-
mem com o seu Meio Ambiente (RENAS), com o 
intuito de identificar, descrever, analisar e difundir as 
relações e processos pertinentes às sociedades hali-
êuticas e sua dinâmica na Amazônia. Partindo da 
necessidade de apresentar as pesquisas científicas 
às comunidades do entorno do MPEG, localizado no 
bairro da Terra Firme, criou em 1985, o projeto "O 
Museu Goeldi leva Educação em Ciência à comuni-
dade", também chamado de "O Museu Goeldi de 
Portas Abertas". Toda esta trajetória, ainda em e-
xercício, tem o interesse de disseminar informações 
científicas para popularizar a ciência como bem cul-
tural da humanidade. 

Apresentação Programação 

Manhã 
08 às 09h- Credenciamento 
09 às 09:20h - Mística de Abertura – PIBID/Castanhal 
 
09:30 às 12:30h (MESA 1) – Educação e Povos Tra-
dicionais ribeirinhos 
Lourdes Furtado (MPEG) 
Sérgio Cardoso de Moraes (NUMA/UFPA) 
Mediador: Profº Salomão Hage (ICED/UFPA) 

 
Intervalo para almoço 
 

Tarde 
 
14 às 16h (MESA 2) – Saberes Culturais das águas: 
Identidade e práticas educativas 
Ivanilde Apoluceno de Oliveira (NEP/UEPA) 
Edir Augusto Dias Pereira (UFPA/Cametá) 
José de Souza Camilo Ramos (UEA) 
Mediador: Profº Flávio Barros (NEAF/UFPA) 

 

Vozes da Pedagogia 

 

16:20h às 18h - Rodas de conversa 
 
Eixo 1 - Territorialidade Ribeirinha e Política de edu-
cação.  Mediadora: Maria Eliane Vasconcelos 
 
Eixo 2 - Currículo, Saberes, Identidade e Organiza-
ção social. Mediadora: Maria Bárbara Cardoso 
 

Eixo 3 - Formação de professores, Práticas Pedagó-

gicas e Pedagogia da Alternância. Mediadora: Daya-

23.08.2016 – 1º DIA – LOCAL:  

AUDITÓRIO DO ICED/BLOCO B 

24.08.2016 – 2º DIA – LOCAL:  

AUDITÓRIO DO MUSEU PARAENSE  
EMÍLIO GOELDI 

Manhã 
08:00 h – Recepção aos participantes. 
 
08:20 h - Apresentação da Coordenação de Comunica-
ção e Extensão - Maria Emília Sales 
 
08:40 h - Apresentação do Serviço de Educação do 
Museu Goeldi - SEC - Educação Ambiental nas comuni-
dades pesqueiras – Lúcia Santana da Silva 
 
10:00 h - Museu Goeldi de Portas Abertas- filme e co-
mentários do projeto - Helena Alves Quadros 
 
10:30h – Relação pesqueira e comunidade – Maria das 
Graças Santana da Silva e Ivete Nascimento 
 
11:00h – Visita à  mostra fotográfica “Trilha da Pesca” 
- Autor: Pescador Fagno Pimentel – mediação de Maria 
das Graças Santana da Silva e Ivete Nascimento 
 

Intervalo para almoço 
 

Tarde 
 

14h  às 15h - Círculo de Diálogo entre as vozes dos 
coletivos, movimentos ribeirinhos e o Ministério Pú-
blico. 
 
15 às 17:50h: 
- Visitas nas Reservas Técnicas e Laboratórios: 
- Coleção Etnográfica:  
- Oficina: "Cultura material: objetos de pesca dos po-
vos indígenas e populações tradicionais" 
Local: laboratório de Antropologia 
Mediadores: Suzana Primo, Graça Santana e Leonardo 
Lopes 
Número de participantes por sessão: 20 
Número de sessões: 3 
Duração de cada sessão: 40 minutos 
 
18h - Encerramento no Auditório Paulo Cavalcante – 
Campus de Pesquisa do Museu Goeldi. 


