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APRESENTAÇÃO 
 

O evento ComunicAção Indígena foi criado em 2018, pela Formação Básica 

Indígena1 (FBI), da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), com o objetivo de 

proporcionar aos discentes indígenas um espaço para divulgar à comunidade acadêmica e 

sociedade em geral as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas por eles 

no período da formação inicial.  

A motivação para a criação desse evento se deu a partir de um pedido das 

lideranças indígenas à Ufopa, de que houvesse maior interação entre a universidade e a 

comunidade indígena, por meio do desenvolvimento de ações protagonizadas pelos jovens 

das aldeias, como forma de procurar amadurecer neles o compromisso social com seus 

lugares de origem.  

Em fevereiro de 2019, teremos a segunda edição do evento, agora, com o tema 

“Protagonismo Indígena no Ensino Superior”. A escolha desse tema vem com o propósito de 

evidenciar o potencial acadêmico desses discentes quando lhes são apresentadas 

oportunidades de participar de projetos acadêmicos, bem como trazer a pauta de que um 

melhor aproveitamento dos indígenas no Ensino Superior requer a efetiva implementação 

de programas de apoio à permanência deles na universidade.   

No II ComunicAção Indígena, realizado em um dia em meio de atividades, 

contaremos com 24 comunicações referentes à implementação de projetos de extensão nas 

aldeias/comunidades, os quais foram elaborados pelos indígenas da turma PSEI-2018, sob 

a orientação das professoras Denize Carneiro, Marília Leite e Paula Colares, responsáveis 

pela Formação Básica Indígena. Será apresentado também, o trabalho final do curso de 

informática básica, ofertado a duas turmas de indígenas, no âmbito do projeto Uso das 

NTICs no processo de formação acadêmica indígena, coordenado pelos professores do Curso 

de Informática Educacional Claudir Oliveira e Eliane Flexa.  

A programação completa será apresentada nas próximas páginas deste caderno. 

Ótimo evento a todos! 

A coordenação do evento. 

                                        
1 Este projeto foi iniciado em 2016 e tem por objetivo proporcionar uma formação inicial aos discentes indígenas provenientes 

do Processo Seletivo Especial Indígena (PSEI). Tal formação tem a duração de dois semestres e contempla conteúdos de 

Ciências exatas (matemática), Ciências humanas (Língua portuguesa, outros) e Tecnologias, os quais são trabalhados por meio 

de atividades de ensino e de extensão. 
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1.1 PROGRAMAÇÃO DIA 13/02/2019 (QUARTA-FEIRA) 
 

7:20-8:40 Credenciamento Entrada do auditório Wilson Fonseca – 
Ufopa Rondon 

 

8:40-10:40 Solenidades de 
abertura  

Auditório Wilson Fonseca – Ufopa 
Rondon 

 

Intervalo 

11:00-12:00 Comunicações  
Projetos de ação nas 
aldeias/comunidades 
 

Auditório Wilson Fonseca – Ufopa 
Rondon 

 

Intervalo almoço 

14:00-16:00 Comunicações 
Projetos de ação nas 
aldeias/comunidades 

 

Auditório Wilson Fonseca – Ufopa 
Rondon 

 

Intervalo 

16:30-18:30 Comunicações 
Projetos de ação nas 
aldeias/comunidades 

 

Auditório Wilson Fonseca – Ufopa 
Rondon 

 
 

1.2 PROGRAMAÇÃO DIA 14/02/2019 (QUINTA-FEIRA) 
 

8:00-10:10 Comunicações 
Projetos de ação nas 
aldeias/comunidades 

 

Auditório Wilson Fonseca – Ufopa 
Rondon 

 

Intervalo 

10:30-11:40 Projeto Uso das NTICs 
no processo da 

Formação Básica 
Indígena 

Auditório Wilson Fonseca – Ufopa 
Rondon 

 

11:40-12:30 Encerramento do 
Evento 

Auditório Wilson Fonseca – Ufopa 
Rondon 

 

II 
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Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA 
Instituto de Ciências da Educação – ICED 

Formação Básica Indígena – FBI 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II COMUNICAÇÕES: 

PROJETOS DE EXTENSÃO NAS 

ALDEIAS/COMUNIDADES2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
2 O conteúdo e a escrita dos resumos das comunicações é de responsabilidade do(s) autor(es). 
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2.1 RODA DE CONVERSA SOBRE O PROCESSO SELETIVO ESPECIAL INDÍGENA 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

 
 

  Hélio Paz Fernandes3 
Glicia Mariana Mota Melo4 

Marilia Fernanda Pereira Leite5 
 
 
 

RESUMO: Apresento neste trabalho o resultado do projeto “Roda de conversa sobre o 
Processo Seletivo Especial Indígena da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA”. 
Realizado na aldeia Jauarituba, localizado na margem esquerda do rio Tapajós. Esta 
atividade foi direcionada aos jovens e adultos da etnia tupinambá, como um incentivo 
para o ingresso na universidade. De acordo com os resultados dos processos seletivos 
especial indígena - PSEI, desde o ano de 2010, identificamos que houve apenas seis 
indígenas da aldeia Jauarituba que foram aprovados para ingressar na Ufopa. Assim, 
sentimos a necessidade de realizar uma atividade para tentar aumentar o quantitativo 
de ingresso desses jovens e adultos na universidade. Neste sentido, este projeto teve por 
objetivo ser uma ação de incentivo, levando informações sobre o PSEI e a experiência 
dos parentes que já estão na universidade para os jovens e adultos que pretendem 
concorrer às vagas na faculdade nos próximos processos. Para elaboração do projeto 
adotamos a metodologia de pesquisa ação na qual Thiollent (2005) nos faz entender 
como uma pesquisa social para promover uma ação com o objetivo de resolver um 
problema coletivo com o envolvimento dos sujeitos, portanto, baseado neste conceito, 
para esta roda de conversa contamos com o apoio da cacica Deliane Caetano, 
professores e estudantes que puderam expor experiências e desafio no âmbito 
acadêmico. Os participantes puderam tirar dúvidas referentes ao tema e se sentiram 
bastante motivados e valorizados com esta atividade, atingimos um público de 30 
pessoas. Para nós estudantes, esta atividade foi de suma importância para o nosso 
desenvolvimento pessoal e acadêmico, uma vez que a universidade é um grande desafio 
para nós que somos estudantes indígenas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: PSEI; Etnia tupinambá; ingresso na Ufopa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
3 Discentes do curso de Licenciatura em História, na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
heliopazfernandes1992@gmail.com  
4 Discentes do curso de Bacharelado em Direito, na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
marianaglicia17@gmail.com    
5 Docente na Universidade Federal do Oeste do Pará, Mestra em Letras: Ensino de Língua e Literatura. E-mail: 
marilia.leite@ufopa.edu.br  

mailto:heliopazfernandes1992@gmail.com
mailto:marianaglicia17@gmail.com
mailto:marilia.leite@ufopa.edu.br
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2.2 PROJETO ESPORTE E LAZER NA ESCOLA 
 
 

Maria Sueline Cruz Costa6 
Marília F. Pereira Leite7 

 
 
 
RESUMO: Neste resumo apresentamos os resultados do projeto de extensão intitulado 
Esporte e Lazer na Escola que foi realizado no dia 19 de outubro de 2018 na Aldeia 
São Francisco, margem esquerda do Rio Tapajós. O projeto possuiu como objetivo fazer 
com que alunos e funcionários interagissem fora da sala de aula em um lugar onde eles 
pudessem realizar atividades valorizando a cultura indígena. As atividades 
desenvolvidas foram brincadeiras, dinâmicas de perguntas e respostas e jogos de 
palavras que faziam referência a povo tupinambá. Utilizamos a metodologia de 
pesquisa – ação em que se baseia na resolução de um problema. Dividimos os alunos e 
professores em dois grupos para que a metodologia fosse aplicada. Como resultados 
obtidos, atingimos os alunos das turmas do pré ao 9° ano. O projeto obteve grande 
relevância para todos da aldeia. Os professores gostaram desta metodologia, e após 
a avaliação da atividade, como demanda aconteceu em dezembro os jogos internos da 
escola Suraraíta Tupinambá. A aplicação deste projeto trouxe grande experiência e 
autonomia para meu percurso acadêmico, sinto-me mais confiante para enfrentar os 
desafios dentro da universidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Brincadeiras educativas; Cultura indígena; Povo Tupinambá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
6 Graduanda no curso de Licenciatura em Matemática e Física, na Universidade Federal do Oeste do Pará, E- mail: 
suelinecruz@gmail.com  
7 Docente na Formação básica indígena da Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
marilia.leite@ufopa.edu.br  

mailto:suelinecruz@gmail.com
mailto:marilia.leite@ufopa.edu.br


 

14 
 

Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA 
Instituto de Ciências da Educação – ICED 

Formação Básica Indígena – FBI 

   

 
 

2.3 INFORMAÇÕES SOBRE OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFOPA PARA A 
ALDEIA MURATUBA 

 
 

Tayná Castro Mendonça8 
Aline Melo da Silva9 

Elizabeth Lopes da Silva10 
Marília Fernanda Pereira Leite11 

 
 

RESUMO: O projeto de extensão intitulado Informações sobre os cursos de graduação 
da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA para a Aldeia Muratuba, trata-se de 
uma ação informativa para os indígenas Tupinambás que almejam vagas em cursos da 
universidade. O projeto surge da necessidade de políticas de acesso a informações de 
caráter público sobre a UFOPA e que atendam os indígenas de localidades distantes 
da instituição. Na aplicação do projeto, em Muratuba, foi feita a apresentação dos 
cursos de graduação, das formas de acesso às vagas e sobre o funcionamento geral da 
instituição.  A apresentação dos cursos se deu através de exposição oral e distribuição 
de folders com as especificidades de cada curso. Em relação às formas de ingresso na 
UFOPA, o projeto priorizou o Processo Seletivo Especial Indígena - PSEI por ser a 
principal forma de entrada de indígenas na universidade. Em contextos gerais, sobre o 
funcionamento da instituição foram feitas exibições de vídeos e fotos que retrataram o 
espaço físico da universidade. A aplicação priorizou diálogo franco com os indígenas 
através da apresentação da realidade da vida acadêmica do discente. A intenção foi 
mostrar a realidade acadêmica, apontar alternativas aos alunos indígenas e motivá-los 
à graduação. O resultado positivo alcançado com a aplicação confirma a pretensão e 
importância do projeto.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Cursos da UFOPA; Aldeia Muratuba; PSEI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
8 Discente do Curso de Zootecnia da Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: bem.mendonca@gmail.com 
9 Discente do Curso de Licenciatura em Ciências biológicas da Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
alinemelo1210@gmail.com 
10 Discente do Curso de Zootecnia da Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: bethtupinamba@gmail.com 
11 Docente na Universidade Federal do Oeste do Pará, Mestra em Letras: Ensino de Língua e Literatura. E-mail: 
marilia.leite@ufopa.edu.br  
 

mailto:bem.mendonca@gmail.com
mailto:alinemelo1210@gmail.com
mailto:bethtupinamba@gmail.com
mailto:marilia.leite@ufopa.edu.br
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2.4 PLANTAS MEDICINAIS: CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE INDÍGENA NA 
ALDEIA DE CURUCURUÍ 
 

Solange Maria de Almeida da Silva12 

Marília Fernanda Pereira Leite13  
 

 
RESUMO: A aldeia de Curucuruí está localizada na região do Baixo Tapajós, 
especificadamente na Rodovia Everaldo Martins Eixo- Forte km 20. Dentre os costumes 
indígenas e seus conhecimentos, os mais praticados e expandidos entre o povo são os 
do conhecimento empírico sobre as plantas medicinais, as quais são de grande 
relevância, pois a partir delas e de suas potencialidades surgiram estudos e 
medicamentos farmacêuticos. A realização desse projeto parte do princípio de que 
devemos valorizar os conhecimentos trazidos pelos mais velhos e de que dá para cuidar 
do corpo físico e mental através das plantas medicinais que podem ser utilizadas para 
chás, banhos e defumação, demonstrando o valor de nossas ervas e plantas para que 
se tenha um olhar diferenciado sobre a saúde indígena, sem desvalorizar os 
conhecimentos do povo. Demonstrar a todos que devemos valorizar nossa cultura, nossos 
saberes, que muitas vezes são deixados de lado. Esses conhecimentos são milenares e 
estão sendo repassados ao longo do tempo entre os membros das aldeias de geração 
em geração. A partir desta ideia central, trabalhei juntamente aos membros da aldeia 
uma ação que buscou unir os conhecimentos através de uma roda de conversa, na qual 
os participantes tiveram uma grande interação e troca de saberes que colocaram em 
prática quando produziram cartazes. Após socializaram entre si, em um momento que 
houve uma grande permuta de conhecimento, pois alguns medicamentos que os mais 
jovens sabiam, convinha pra uma respectiva doença, o ancião colocava também que 
servia pra outra, e instigou ainda mais os jovens e os adultos a buscarem sobre as plantas 
e a terrem outros olhares com relação à sabedoria dos anciões, pajé e tuxaua, pois 
cada povo indígena tem uma compreensão relacionada ao modo de se abordar as 
“doenças” 
 
PALAVRAS-CHAVE: Aldeia Curucuruí; Conhecimentos indígenas; Plantas medicinais 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
12 Discente da Formação Básica Indígena na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
solangemasoj@gmail.com.  
13 Docente na Formação básica indígena da Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
marilia.leite@ufopa.edu.br.  

 

mailto:solangemasoj@gmail.com
mailto:marilia.leite@ufopa.edu.br
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2.5 A LÍNGUA NHEENGATU NO COTIDIANO DO POVO ARAPIUN: 
FORTALECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO NHEENGATU NAS ALDEIAS NOVA 
VISTA E BRAÇO GRANDE DO RIO ARAPIUNS 

 
 

Darlen Ruana dos Anjos Sarmento14 
Erenilson Pereira Lopes15 

Susan Michelle Nogueira dos Anjos16 
Marília Fernanda Pereira Leite17 

 

 
RESUMO: Neste resumo apresentamos o resultado do projeto de extensão desenvolvido 
nas aldeias Nova Vista e Aldeia Braço Grande do povo Arapiun. O projeto teve como 
proposta fortalecer e valorizar a língua Nheengatu, ultrapassando os limites de sala de 
aula para o convívio familiar, motivando os aldeados na prática da língua para que a 
mesma não se perca totalmente. A intenção deste trabalho foi tentar de certa forma 
amenizar, essa perca do patrimônio linguístico indígena que ocorre no Brasil. Em sua 
aplicação nas aldeias foram realizadas palestras, rodas de conversas, exposição de 
vídeos e uma oficina, onde levamos ao conhecimento das aldeias, informações sobre a 
origem da Língua Nheengatu priorizando a conversa aberta para que não houvesse 
dúvidas a respeito do projeto. Por meio das atividades desenvolvidas nas aldeias, 
promovemos a curiosidade e o interesse em manter viva a história do nosso povo. 
Acreditamos que alcançamos os nossos objetivos devido o resultado positivo que 
obtivemos ao aplicar o projeto nas aldeias.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Língua Nheengatu; Fortalecimento e valorização linguística; Povo 
Arapiun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
14 Discente do curso de Agronomia na Universidade Federal do oeste do Pará. E-mail: darlemsarmento@gmail.com   
15Discente do curso de Antropologia na Universidade Federal do oeste do Pará. E-mail: 
erenilsonpereirastm@gmail.com   
16Discente do curso de Letras Português/Inglês na Universidade Federal do oeste do Pará. E-mail: 
michellenogueira188@gmail.com  
17Docente na Formação Básica Indígena da Universidade Federal do Pará. E-mail: marilia.leite@ufopa.edu.br  

mailto:darlemsarmento@gmail.com
mailto:erenilsonpereirastm@gmail.com
mailto:michellenogueira188@gmail.com
mailto:marilia.leite@ufopa.edu.br
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2.6 IMPLANTAÇÃO DE HORTA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTÔNIO DE 
ALMEIDA DA ALDEIA DE CABECEIRA DO AMORIM – RIO TAPAJÓS/ PARÁ 

 
 

Elke Maria Melo de Vasconcelos18 

Marilia Fernanda Pereira Leite19  

 

 
RESUMO: As hortaliças são vegetais ricos em vitaminas e minerais essenciais para uma 
alimentação saudável, porém o baixo índice de consumo desses alimentos, 
principalmente pelas populações tradicionais em que suas dietas alimentares são 
baseadas em pouca diversidade de vegetais. Dessa forma, é restrito o consumo de 
proteínas como carne e pescado, incrementado com alto consumo de carboidrato 
presente na farinha de mandioca e seus derivados. Portanto, incentivar o consumo e o 
cultivo de hortaliças em comunidades tradicionais e indígenas se torna importante. O 
objetivo deste trabalho foi implantar uma horta ornamental na escola da aldeia de 
Cabeceira do Amorim no rio Tapajós. Para a realização deste projeto primeiramente 
foi feita a divulgação na comunidade, em seguida a construção das estruturas para 
receber as mudas das espécies escolhidas, logo utilizou-se de materiais como: madeira, 
prego, garrafas pet, copos descartáveis e regadores, além de sementes, mudas, 
substratos e adubos de fonte orgânica. Foram cultivadas espécies hortícolas como: 
Cebolinha (A. schoenoprasum), Coentro (C. sativum), Alface (L. sativa), chicória (C. intybus) 
e pimenta de cheiro (C. chinense). As sementes e mudas das referidas espécies foram 
plantadas em copos descartáveis, garrafas pet coletadas na própria comunidade e 
também nos canteiros suspensos que foram construídos com madeiras e espaçamento de 
1m x 5m (largura e comprimento respectivamente). Os resultados demostraram o sucesso 
do trabalho em que toda a comunidade se envolveu com a distribuição das mudas nas 
casas dos comunitários para novos cultivos. Ao atingir o ponto de colheita das hortaliças, 
foram distribuídas para a comunidade e consumidas pelos alunos da escola 
incrementada na merenda escolar através de temperos e saladas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Hortaliças; Comunidades Tradicionais; Aldeia indígena Cabeceira 
do Amorim. 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
18 Discente do curso de Geologia, na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: elkevasconcelos.stm@gmail. 
19 Docente na Universidade Federal do Oeste do Pará, Mestra em Letras: Ensino de Língua e Literatura. E-mail: 
marilia.leite@ufopa.edu.br 

mailto:elkevasconcelos.stm@gmail
mailto:marilia.leite@ufopa.edu.br
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2.7 PRODUZINDO CONHECIMENTOS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR 
DE BOM FUTURO – RIO ARAPIUNS/PA 

 
 

Júlio de Sousa Lopes Sobrinho20 
Denize de Souza Carneiro21 

 
 
 
RESUMO: A Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), por meio do Instituto de 
Ciências da Educação, oferta desde 2017 a Formação Básica Indígena, um instrumento 
da sua Política de Ações Afirmativas, conforme Resolução nº 200, de 08 de junho de 
2017, em que os calouros do Processo Seletivo Especial Indígena (PSEI) já começam a 
trabalhar a elaboração e o desenvolvimento de projetos acadêmicos no âmbito das 
disciplinas Introdução à Metodologia Científica e Elaboração de Projetos, cujos 
procedimentos integram ensino, pesquisa e extensão. Nesse contexto, foi desenvolvido o 
projeto Produzindo conhecimentos no âmbito da Educação Escolar de Bom Futuro – Rio 
Arapiuns/PA, que se fez pertinente devido à ausência de registros sobre a história e a 
origem da instituição de Ensino Básico da aldeia, oficialmente publicados. O projeto teve 
como objetivos gerais (1) catalogar a trajetória da educação escolar da comunidade e 
(2) estimular a capacidade de produção textual - oral e escrita- dos discentes da aldeia. 
Assim, a partir de pesquisa participativa, que propõe envolver a participação dos 
comunitários nas ações, iniciamos o trabalho de documentação da história da escola, por 
meio de pesquisa de campo e desenvolvemos oficinas de leitura e escrita, em parceria 
com a escola São João Batista, em setembro de 2018. Em sua programação, a oficina 
contou com uma parte de leitura e reflexão e, outra, voltada para a produção textual 
através da escrita de minicontos sobre a fundação da comunidade e sobre a origem da 
sua Escola. Os dados obtidos nas entrevistas demonstraram através de relatos de 
moradores e de docentes como os fatos procederam naquelas circunstâncias para 
implantação e permanência da educação básica na aldeia. Com as informações em 
mãos, os alunos também tomaram ciência dos acontecimentos que deram origem à 
aldeia/comunidade e retrataram em seus minicontos parte da história de 
Yawaretê/Bom Futuro. É sobre o desenvolvimento desse projeto, que pretendemos 
compartilhar nesta comunicação.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Escolar; Produção de Conhecimentos; 
Aldeia/Comunidade Bom Futuro/PA. 
 
 
 
 
 

                                        
20Discente do curso de Ciências da Computação, na Universidade Federal do Oeste do Pará. 
 E-mail: apiakaybfra@gmail.com 
21Orientadora do projeto. Mestre em Linguística, docente na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
denize.carneiro@ufopa.edu.br.   
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2.8 IDIBI XIPAT: ÁGUA BOA 
 

Eder Thiago Paz Correa22  
Rosiene de Souza Cruz23 

Rosimary de Souza Cruz24 
Silvana dos Santos Nobre25 

Simone Alves Monteiro 26 
Willames Sousa da Costa 27 
Denize de Sousa Carneiro28 

 

RESUMO: O projeto Idibi Xipat que na língua Munduruku significa “Água Boa” é 
resultado de uma pesquisa-ação, desenvolvida no âmbito da disciplina Metodologia 
Científica, ministrada pela professora Denize Carneiro. Tal projeto teve a água como 
foco de discussão e intervenção. As ações previstas pretenderam promover espaços para 
reflexão e debate sobre o assunto na aldeia Taquara; assim como, definir estratégias 
em busca de solução aos problemas referentes à agua, identificados pelos comunitários. 
A aldeia Taquara é habitada por indígenas munduruku e está situada à margem direita 
do Baixo rio Tapajós, dentro da Floresta Nacional do Tapajós (FLONA), no município de 
Belterra-PA. As atividades do projeto foram realizadas em várias etapas: apresentação 
da proposta às lideranças; realização de atividades de sensibilização; realização de 
Cine Debates (Cinema “água boa”); definição de medidas a serem tomadas em busca 
de soluções para os problemas, ou seja, medidas que competem aos comunitários e 
medidas que competem aos órgãos do governo. Além disso, organizamos uma oficina 
de trabalho para contextualizar e informar os munduruku acerca da problemática da 
água no mundo e na aldeia, bem como, orientar sobre os meios que os comunitários 
podem adotar para que tenham um consumo de água sem contaminação. A princípio, 
tivemos muitas dificuldades para desenvolver as atividades, pois não havíamos recursos 
financeiros para comprar alimentação e materiais didáticos para os participantes, sendo 
que, a oficina ocorreu em dois turnos (manhã e tarde). Apesar desses percalços, 
obtivemos êxito, pois conseguimos por meio da partilha de alimentos e materiais 
desenvolver toda programação. O projeto foi muito bem aceito pelos comunitários, os 
quais já pediram a segunda etapa de atividades e solicitaram aos acadêmicos que 
façam uma pesquisa laboratorial dentro da aldeia para verificar a qualidade da água, 
abrangendo rios e igarapés.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Água boa; Saúde indígena; povo Munduruku; Aldeia Taquara/PA.  

                                        
22Discente do curso de Ciência e Tecnologia na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
edertiago897@gmail.com  
23 Discente do curso de arqueologia, na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: www.21.rosy@gmail.com 
24Discente do curso de Bacharelado em Direito, na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
marymdk42@gmail.com  
25Discente do Curso de Bacharelado em Farmácia, na Universidade Federal do Oeste do Pará E-mail: 
silvanaraoni@gmail.com 
26Discente do Curso de Licenciatura em Geografia, na Universidade Federal do Oeste do Pará E-mail: 
mundurukusimone@gmail.com 
27 Discente do Curso de Bacharelado em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional. E-mail: willy-
_borari@yahoo.com.br 
28 Orientadora do projeto. Me. em Linguística, docente na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
dchiaretta@hotmail.com.  

mailto:dchiaretta@hotmail.com
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2.9 RESPEITANDO A MÃE TERRA: O LIXO E SUAS IMPLICAÇÕES NA ALDEIA 
 
 

Josiel Bezerra Santos29 
Raquel Pinheiro de Oliveira30 

Crislaine Castro de Sousa31 
Denize de Souza Carneiro 32 

 
 
RESUMO: Esta comunicação pretende apresentar nossa experiência no âmbito do 
projeto “Respeitando a Mãe Terra: o lixo e suas implicações na aldeia”, desenvolvido na 
aldeia Ipaupixuna, localizada no Planalto Santareno, na Rodovia Santarém Curuá-Una, 
km 53, Estado do Pará. Este projeto surgiu como reação ao problema do descarte 
inadequado de lixo na aldeia, causando danos ao meio ambiente. Desse modo, visamos 
a preservação ambiental principalmente, das margens dos rios e dos igarapés da 
aldeia, que carece de cuidados dos comunitários como de não descartar lixo pelas ruas 
e quintais da aldeia, pois, quando chove são levados para os rios e igarapés. Assim, 
vendo a necessidade de conscientização e de medidas para tal, em setembro de 2018, 
realizamos a primeira ação do nosso projeto: organizamos uma programação durante 
um dia todo cotando com: palestras, confecção e distribuição de lixeiras, confecção e 
distribuição de placas com frases de incentivo a preservação ambiental e, também, 
momentos de discussão sobre como a aldeia lidará com o lixo produzido pelos seus 
comunitários. As atividades foram realizadas com sucesso, os participantes expressaram 
aceitação, mas sabemos que o problema ainda não se resolveu, pois, a conscientização 
não ocorre de uma hora para outra, e também precisamos da adesão de toda 
comunidade. Pretendemos continuar contribuindo para que se encontre saídas 
adequadas para o problema do lixo em Ipaupixuna.   
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Lixo; Conservação ambiental; conscientização; Aldeia 
Ipaupixuna/PA.  
 
 
 
 
 
 

                                        
29 Discente do curso de Bacharelado em Arqueologia, na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
bezerrajosiel04@gmail.com   
30 Discente do curso de Bacharelado em Tecnologia das Águas na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-
mail: raquelpinheirostm@gmail.com   
31 Discente do curso de Ciências da Computação na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
crislainetapuia@gmail.com   
32 Orientadora do projeto. Me. em Linguística, docente na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
dchiaretta@hotmail.com 
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2.10 JOIA KUMARUARA 
 
 

Jéssica Katillen Souza Alves33 
Denize de Sousa Carneiro34 

 

 

RESUMO: Esta comunicação tem a finalidade de apresentar o desenvolvimento das 
atividades do projeto Joia Kumaruara, implementado na aldeia Vista Alegre do 
Capixauã, situada a margem esquerda do Baixo Rio Tapajós/PA, nos dias 20 e 21 de 
setembro de 2018. Com o objetivo de fortalecer e valorizar a cultura indígena por meio 
da produção de artesanato confeccionado com sementes trabalhamos técnicas da arte 
de tecer adornos para o corpo, priorizando a qualidade das peças. Com as sementes: 
lágrima de nossa senhora, tento, olho de boi, entremeadas com miçangas e outros 
recursos industrializados para facilitar a execução usamos a nossa imaginação para 
criar belas joias. As peças foram confeccionadas durante duas oficinas de artes, o que 
resultou na confecção de 49 peças: 16 colares, 15 pulseiras e 18 pares de brinco. 
Durante nossa programação, houve exposição do artesanato produzido a turistas e noite 
cultural, na qual algumas cunhãitá puranga (moças bonitas) desfilaram com as peças 
para compartilhar o resultado das atividades aos comunitários. Consideramos que o 
objetivo do nosso projeto foi alcançado com êxito e os participantes se sentiram 
satisfeitos e incentivados a adotar a confecção de artesanato com sementes como fonte 
de renda para as suas famílias.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Artesanato com sementes; Valorização da cultura Kumaruara; 
Aldeia Vista Alegre/PA. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                        
33Discente do curso de Bacharelado em Antropologia, na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
jessk.kat@gmail.com.  
34 Orientadora do projeto. Me. em Linguística, docente na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
dchiaretta@hotmail.com. 
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2.11 CONHECIMENTOS DO ARTESANATO WAI WAI 
 

 
Beto Yirawa Wai Wai 35 
Elísio Kahpo Wai Wai 36 

Jeremias Xeremias Wai Wai 37 
Pedro Cohco Wai Wai 38 

Jucéli Tapajós Sousa39  

Denize de Souza Carneiro40 

                                                          
                                       
RESUMO: Nesta comunicação pretendemos apresentar a experiência de criação e 
implementação do Projeto Conhecimentos do Artesanato Wai Wai, que se originou da 
necessidade de fortalecer e valorizar a cultura do referido povo indígena, no 
aprendizado da arte de tecer utensílios usados nas atividades da agricultura junto aos 
indígenas da aldeia Mapuera – Terra Indígena Trombetas Mapuera/PA. O projeto teve 
como principal objetivo revitalizar e resgatar os conhecimentos tradicionais do 
artesanato wai wai, através da realização de oficinas com crianças, jovens e adultos, 
cujos professores foram membros do grupo que ainda detém tais conhecimentos; os 
coordenadores foram indígenas wai wai discentes da Ufopa. A metodologia de ensino, 
deu-se de forma tradicional de acordo com professores de artes wai wai, que 
trabalharam a técnica de tecer três tipos de utensílios: jamaxi, peneira e tipiti, além da 
orientação sobre a coleta e a preparação da matéria-prima. A ação foi realizada no 
período de 17 a 21 de setembro de 2018, como atividade integrada de ensino e 
extensão, no âmbito da disciplina Introdução à Metodologia Científica e Elaboração de 
Projetos, ofertada na Formação Básica Indígena sob orientação da professora Denize 
de S. Carneiro e auxílio da monitora indígena tapuia Jucéli Tapajós Sousa. De acordo 
com os participantes, as atividades proporcionaram o reconhecimento do artesanato 
como importante elemento para o fortalecimento cultural do povo wai wai e a 
experiência adquirida foi muito gratificante por proporcionar o resgate dos saberes 
tradicionais desse povo às futuras gerações, bem como proporcionar o intercâmbio entre 
universidade-aldeia-universidade, no desenvolvimento de ações conjuntas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Artesanato Wai Wai; Valorização da cultura indígena; Aldeia 
Mapuera/PA. 

                                        
35Discente do curso de Licenciatura em Informática Educacional da Universidade Federal do Oeste do Pará 
(UFOPA). E-mail: betoyirawa@gmail.com.  
36Discente do curso de Gestão Pública da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). E-mail: 
elisio.kaphowaiwai@gmail.com. 
37Discente do curso de Agronomia da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). E-mail: 
xeremiaswaiwai@gmail.com. 
38Discente do curso Interdisciplinar em Saúde da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). E-mail: 
pedrocohcowaiwai@gmail.com. 
39Discente do curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). E-mail: 
jotapajos0088@gmail.com. 
40Orientadora do Projeto. Docente da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). E-mail: 
dchiaretta@hotmail.com. 
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10.12 PROJETO HORTA NA ALDEIA: POR UMA VIDA SAUDÁVEL 
 

 
Alclides dos Santos Lopes41 

Denize de Souza Carneiro42 

 
 
 
RESUMO: Esta comunicação apresenta uma experiência de criação de horta escolar 
desenvolvida na aldeia Novo Gurupá, localizada à margem direita do rio Arapiuns, 
Santarém/PA. O público-alvo da ação foram educandos e aldeados dessa aldeia, 
pertencentes à etnia tupaiú. Tendo em vista ações ambientalmente sustentáveis e que 
contribuíssem com a comunidade escolar, no que diz respeito à qualidade da merenda 
servida às crianças, que é geralmente carente de verduras e legumes, ingredientes 
indispensáveis para a vida e para a saúde dos estudantes e familiares, elaboramos o 
projeto Horta orgânica na aldeia: por uma vida saudável, o qual foi implementado 
durante o ano de 2018, a partir da estratégia metodológica pesquisa-ação. No âmbito 
deste projeto revitalizamos a horta escolar já existente e trabalhamos junto aos tupaiú 
informações voltadas para a segurança alimentar e cuidados com o meio ambiente. Por 
exemplo, com auxílio de especialistas, introduzimos o uso de adubo orgânico a partir do 
repasse de conhecimentos sobre a compostagem. As atividades do projeto foram 
realizadas em três etapas, a saber: definição da proposta junto às lideranças de Novo 
Gurupá; produção do adubo orgânico; e construção da horta escolar. Contamos com o 
apoio das lideranças e dos comunitários, especialmente, do cacique Orlanildo Gama, 
da especialista em educação ambiental, senhora Esperança Guimarães, do técnico 
agrícola Anderson Carlos Corrêa de Sousa. Os comunitários avaliaram nosso projeto de 
forma muito positiva, pois a aldeia nunca havia recebido ações, protagonizadas por 
discentes, que viessem beneficiar tanto a escola quanto a aldeia em si. Segundo eles, a 
partir dos conhecimentos adquiridos nas atividades, cada família pretende construir sua 
horta orgânica e, assim, produzir seu próprio alimento natural, sem agrotóxicos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Horta escolar; segurança alimentar; alimento natural; adubo 
orgânico; educação ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
41 Discente do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciências da Terra, na Universidade Federal do Oeste do 
Pará. E-mail: alclidesdossantoslopes@gmail.com. 
42Orientadora do projeto. Mestre em Linguística, docente na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
denize.carneiro@ufopa.edu.br.   
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2.13 HORTA KURASY KATU 

 
 

 Elivany Pedroso dos Santos43 
Denize de Souza Carneiro44 

 
 
RESUMO: Na disciplina Introdução à metodologia Científica, ofertada no âmbito da 
Formação Básica Indígena, no primeiro semestre de 2018, foi-nos proposto um desafio, 
isto é, elaborar e executar um projeto de ação na nossa aldeia que contribuísse para a 
resolução de algum problema enfrentado e também para atender ao pedido das 
lideranças indígenas sobre uma maior interação entre a Ufopa e as aldeias. É sobre 
esse desafio que pretendemos expor nesse evento. Trata-se de um projeto de extensão, 
realizado na comunidade/aldeia Pinhél, situada à margem esquerda do rio Tapajós, na 
área da Reserva Extrativista Tapajós/Arapiuns- RESEX- Município de Aveiro-Pará. 
Mediante a preocupação de que a merenda escolar servida aos alunos é na sua maioria 
de alimentos enlatados, constituídos de muito conservante, surgiu em nós o interesse de 
propor à comunidade a criação de uma horta no terreno da escola como forma de 
contribuir para uma educação alimentar e, também, para proporcionar às crianças o 
consumo de alimentos mais saudáveis e nutritivos. Assim, nasceu o projeto “Horta Kurasy 
Katu”, que em munduruku significa “Sol Bonito”. A implementação deste projeto deu-se 
em forma de um grande puxirum, que conteve em si vários grupos de trabalho, cujos 
membros desenvolveram suas funções de forma exemplar. Nesse sentido, é importante 
dizer que essa atividade não foi somente um trabalho de construção de uma horta, foi 
um momento de reunir os comunitários para a partilha de conhecimentos, de histórias, 
causos e outros, num harmonioso clima de trabalho. Dessa forma, tudo aconteceu como 
o previsto até o momento em que ficou pronto o canteiro e, em seguida, plantadas as 
hortaliças.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Horta na Escola; Educação alimentar; Aldeia Pinhél-PA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
43Discente do curso de Licenciatura em história Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
elivanimaytapu@gmail.com. 
44Orientadora do projeto. Mestre em Linguística, docente na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
denize.carneiro@ufopa.edu.br.   
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2.14 TRANÇANDO SABERES: AÇÕES EM PROL DAS ARTES MUNDURUKU 
CARA PRETA 

 
 

Douglas Cavalcante de Almeida45 
  Denize de Souza Carneiro46 

 
 
 
RESUMO: Este trabalho traz o relato de uma oficina de teçumes indígenas, realizada no 
âmbito do projeto de ação “Trançando saberes: ações em prol das artes Munduruku cara 
preta”.  Tal projeto foi implementado na aldeia/comunidade de Escrivão, situada no 
Município de Aveiro/PA, com o objetivo transmitir a arte do teçume munduruku ainda 
presente na memória e no cotidiano das pessoas mais antigas da aldeia, tendo em vista 
o seu fortalecimento junto aos membros mais jovens do grupo para que possam levar em 
frente esses conhecimentos de geração em geração, sem deixar sua cultura cair em 
desuso ou até mesmo desaparecer. Para tanto, realizamos oficinas com professores 
tradicionais, ou seja, artesãos comunitários da aldeia que ainda possuem os 
conhecimentos referentes a arte de tecer produtos com cipó e palhas da região 
amazônica para que as crianças e jovens possam apropriar-se das técnicas de confecção 
de seus utensílios feitos com esses produtos, como, o tipiti e o paneiro. Após as oficinas, 
as peças confeccionadas foram expostas aos comunitários como forma de compartilhar 
o resultado das oficinas e incentivar o fortalecimento desse tipo de atividade, pois, 
infelizmente, muitos saberes referentes as artes indígenas encontram-se enfraquecidos 
e, em alguns casos, correndo risco de desaparecer, uma vez que os idosos sábios estão 
falecendo, daí a necessidade de realizarmos ações que resgatem ou fortaleçam tais 
saberes. Além disso, ações desta natureza promovem a interação entre gerações 
distintas: idosos e jovens. Isso, valoriza os mais velhos e motiva os mais jovens 

 
PALAVRAS-CHAVE: Teçumes Indígenas; Povo Munduruku; Fortalecimento Cultural 
Indígena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
45 Graduando do curso de Ciências Econômicas na Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). E-mail: 
douglasalmeida.stm@gmail.com.  
46 Orientadora do projeto. Me. Linguista, docente na Universidade Federal do Oeste do Pará, E-mail: 
dchiaretta@hotmail.com.  
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2.15 BORARI: POVO; CULTURA E TERRITÓRIO 
 
 

Elcicley Ferreira Costa47 
Damilles Ribeiro Sardinha48 

Dayana Mara de S. Costa Nunes49 
Paula de Mattos Colares50 

Denize de S. Carneiro51 
 
 
 
RESUMO: Os alunos da Formação Básica Indígena foram desafiados a levar para suas 
comunidades um projeto de ação que pudesse ser contemplado de forma significativa 
pela comunidade. Nesse sentido, o lugar escolhido para realizar a ação, foi a escola, 
lugar onde nascem os formadores de opinião e o conhecimento pode circular livremente. 
Assim, colocou-se em prática em setembro de 2018, na Escola Borari, o Projeto Borari: 
Povo; Cultura e Território, cujo público-alvo foram os funcionários dessa instituição, 
harmonizando a relação entre escola e comunidade indígena.  Considerando que essa 
escola é indígena e que seus funcionários não o são ou não se assumem como tal, viu-se 
a oportunidade de levar até eles essa ação, em forma de roda de conversa, contando-
lhes as narrativas borari e proporcionando-lhes uma oficina de grafismo, histórias de 
lutas e resistência do povo e as questões atuais do movimento indígena. Uma ação ímpar 
realizada na escola, aceita de forma excelente, por todos ali presentes, contando com 
a participação efetiva e trocas de conhecimentos. Com ótimo resultado, tivemos a 
certeza que o objetivo de sensibilizá-los na questão indígena, na área educacional, foi 
alcançado. Observamos que a escola anseia por mais ações nesse sentido. Com esta 
atividade, firmou-se um elo entre escola, comunidade indígena e universidade, na 
certeza que a ação realizada foi apenas o início dessa parceria. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Povo Borari; Escola; Comunidade; Projeto; Ação.  
 
 
 
 
 
 
 

                                        
47 Discente do curso de Licenciatura em Informática Educacional, na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-
mail: elcicleyferreirac@gmail.com 
48 Discente do curso de Bacharelado em Antropologia na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
damiborarimunduruku@gmail.com 
49 Discente do curso de Licenciatura em Letras na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
daiyanamara@gmail.com.   
50 Orientadora do projeto. Me. em Antropologia, docente na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
paulacolares@gmail.com. 
51 Co-Orientadora do projeto. Mestre em Linguística, docente na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 

denize.carneiro@ufopa.edu.br.   
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2.16 DE ONDE VEM O QUE VOCÊ COME? DISCUTINDO OS AGROTÓXICOS 
NA ALIMENTAÇÃO 

 
 

Jaime Azevedo de Vasconcelos52 
Karoline Maduro Nogueira53 

Silvert Abraão da Silva Sousa54 
Paula de Mattos Colares55 

Denize de S. Carneiro56 
 
 

 
RESUMO: O crescimento da população mundial demanda também o aumento da 
produção de alimentos, como verduras, legumes e grãos. Para atender tal demanda os 
produtores cada vez mais estão utilizando agrotóxicos, que consequentemente passam 
a ser ingeridos pelas pessoas no consumo desses alimentos. Isso atinge também as 
populações indígenas seja por meio da ingestão de alimentos com veneno seja pelos 
danos que os agrotóxicos causam à sua plantação/criação, pois muitas terras indígenas 
são vizinhas de monoculturas, caso da região de Santarém/PA. Considerando que a 
alimentação do Povo Borari, vem passando por transformações, pois, antigamente 
sobreviviam de suas próprias plantações no fundo de seus quintais, o que quase já não 
acontece atualmente, criamos o projeto “De onde vem o que você Come?” com o intuito 
de estimular e despertar o senso crítico a respeito das mudanças alimentares observadas 
nas últimas décadas e questionar a ideologia do “desenvolvimento” e do agronegócio 
para a região. Além disso, propor e incentivar a criação de uma horta escolar tanto 
para complementar a merenda escolar quanto para promover a valorização da 
agricultura familiar. Assim, no âmbito desse projeto organizamos uma ação na nossa 
aldeia Alter do Chão, que ocorreu na maloca da Escola Borari e foi desenvolvida através 
de um cine debate, sob a exibição do documentário de Bob Barbosa (2017), 
denominado: “Soja: da promessa a destruição”. Os resultados que obtivemos foram bem 
alarmantes, pois a maioria dos moradores desconheciam “o agrotóxico”. Desse modo, 
esse trabalho foi uma forma de informar e de conscientizar a população sobre o uso de 
agrotóxicos e motivar o retorno das hortas nos nossos quintais.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Agrotóxico na alimentação; Conscientização; Agricultura familiar: 
Povo Borari. 
 

                                        
52 Discente do curso de B. I em Ciências Agrárias, na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail:  
jaimetapajos616@gmail.com 
53 Discente do curso de B. I em Ciências Agrárias, na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail:   
karolmaduros2@gmail.com 
54 Discente do curso de Bacharelado em Ciências Atmosféricas, na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
silvertabraao15@gmail.com   
55 Orientadora do projeto. Me. em Antropologia, docente na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
paulacolares@gmail.com. 
56 Co-Orientadora do projeto. Mestre em Linguística, docente na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 

denize.carneiro@ufopa.edu.br.   

 



 

28 
 

Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA 
Instituto de Ciências da Educação – ICED 

Formação Básica Indígena – FBI 

   

 
 
 

2.17 RESGATANDO A MEDICINA TRADICIONAL NA T.I MARÓ  
 

 

Jocinaldo Fernandes Costa57 
Ronaldo Costa Sousa58 

Paula Mattos Colares 59 
Denize de S. Carneiro60 

 
 
RESUMO: O projeto “Resgatando a medicina tradicional na T.I Maró” envolveu três 
aldeias: Novo lugar, Cachoreira do Maró e São José III e, também, duas etnias: Borari 
e Arapiun. Foi uma atividade de valorização dos medicamentos naturais, tendo em vista 
o fortalecimento dos nossos conhecimentos e da nossa cultura, bem como valorizar 
àqueles que possuem esses saberes. Tal projeto foi realizado no Centro de Apoio, num 
barracão que pertencia às empresas madeireiras que exploravam o nosso território e 
que foi retomado em 2013 pelos vigilantes indígenas do território, pois o mesmo fica 
dentro dos limites da T.I. Especificamente, objetivamos fortalecer e revitalizar os 
conhecimentos tradicionais relacionados a medicina tradicional; incentivar em nossos 
jovens o desejo de aprender as receitas dos remédios, identificar as plantas medicinais 
e sua utilidade. Para esta ação utilizamos a metodologia de pesquisa-ação, valorizando 
a população envolvida. Durante a oficina os participantes foram organizados em grupos 
de modo que todos pudessem participar. Dona Edith Borari, sábia mais antiga, 
possuidora desses conhecimentos ensinava cada grupo a fazer pílulas, xaropes, 
pomadas, garrafadas, com o apoio das lideranças e dos professores. Esta ação foi 
desenvolvida com êxito e foi de grande importância para os povos Borari é Arapiun da 
T.I Maró. Para nós indígenas, autores da proposta, foi uma experiência ímpar, crucial 
para o nosso desenvolvimento acadêmico. É sobre essa experiência que pretendemos 
relatar no segundo ComunicAção Indígena.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Medicina Tradicional, T.I Maró, Povo Borari e Arapiun. 
 

 
 
 
 
 

                                        
57 Discente do curso Bacharelado em Engenharia Florestal, na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
jocinaldofernandes@gmail.com. 
58 Discente do curso Licenciatura em Química., na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
arapiunmaro@gmail.com.  
59 Orientadora do projeto. Me. em Antropologia, docente na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
paulacolares@gmail.com. 
60 Co-Orientadora do projeto. Mestre em Linguística, docente na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 

denize.carneiro@ufopa.edu.br.   
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2.18 FORTALECIMENTO DAS PRÁTICAS ARTESANAIS DO POVO JARAKI 
 

Lizandra Correa Carvalho61 
Paula de Mattos Colares62 

Denize de S. Carneiro63 
 

 

RESUMO: Esta comunicação tem o propósito de relatar o desenvolvimento das 
atividades do projeto Fortalecimento das Práticas Artesanais do Povo Jaraki, elaborado 
na disciplina Introdução à Metodologia Científica, na Formação Básica Indígena- FBI, com 
orientação das professoras Paula Colares e Denize Carneiro. O objetivo foi o de 
fortalecer a cultura do povo Jaraki e promover a valoração do artesanato indígena, 
envolvendo crianças e jovens da aldeia. A Primeira ação do projeto foi uma oficina 
sobre a arte de tecer produtos com talas e palhas, que ocorreu na Aldeia Lago da Praia 
Santarém-Pará, em setembro de 2018, em parceria com a Escola Indígena São 
Francisco. Os professores da oficina foram as pessoas mais velhas, que possuem 
conhecimentos acerca da cultura do teçume, as quais trabalharam saberes acerca da 
arte do teçume de paneiros, abanos, gregas, buquês, panacús, chapéus, jacarés, japas, 
esteiras, peixes e cestas. Os participantes elogiaram nossa iniciativa, expondo que 
gostaram muito da oficina, pois além de abordar a importância dos saberes indígenas 
voltados para a arte de tecer, proporcionou um aprendizado prático e, além disso, 
mostrou que nossa cultura é viva e assim deve permanecer para as futuras gerações. 
Acreditamos que o objetivo de incentivar a prática do artesanato na aldeia, tendo em 
vista a valorização cultural foi alcançado com sucesso.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Artes tradicionais indígenas; valorização cultural indígena; povo 
jaraki; aldeia Lago da Praia/PA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
61 Discente do curso de Bacharelado em Farmácia, na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail:  
lizandracorrea999@gmail.com.  
62 Orientadora do projeto. Me. em Antropologia, docente na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 

paulacolares@gmail.com 
63 Co-Orientadora do projeto. Mestre em Linguística, docente na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 

denize.carneiro@ufopa.edu.br.   
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2.19 CONHECENDO NOSSA LÍNGUA E NOSSA HISTÓRIA ATRAVÉS DO 
NHEENGATU  

 
Mirian Francielle C. de Sousa64 

Marlison Castro Barreto65 
Paula de Mattos Colares66 

Denize de S. Carneiro67 
 

 
 
RESUMO: No II Comunicação Indígena vamos expor os resultados obtidos no âmbito do 
projeto Conhecendo nossa língua e nossa história através do nheengatu, elaborado 
durante as atividades da disciplina Introdução à Metodologia Científica. A ação foi 
realizada nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2018, na comunidade de São Miguel, 
localizada na margem direita do rio Arapiuns/PA, habitada por cerca de 120 famílias, 
divididas entre brancos e indígenas. Nosso objetivo foi o de fortalecer a identidade 
cultural indígena do povo arapiun. Assim, realizamos a oficina, direcionando para as 20 
famílias cadastradas no senso indígena, pois, sabendo da importância, nossas lideranças 
não mediram esforços para nos ajudar: mobilizaram e organizaram o espaço e outros 
procedimentos para que esse momento acontecesse. Para se entender o contexto 
histórico e o processo de revitalização do nheengatu no Baixo Tapajós, foi exibido o 
documentário “Nheengatu Tapajoara”, seguido de aulas com conteúdo básico, 
trabalhados a partir de uma apostila, com diálogos práticos, que permitiam testar a 
oralidade e, também, utilizando músicas de forma dinâmica, como um modo simples e 
atraente aos participantes. Fazendo um balanço geral das avaliações feitas pelos 
participantes, podemos afirmar o sucesso da ação, pois, todos avaliaram com o conceito 
ótimo ou bom e esperam novas ações do projeto. Mediante a isso, acreditamos que 
nossos objetivos foram alcançados.    
 
PALAVRAS-CHAVE: Língua Nheengatu; Resgate e valorização cultural indígena. 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
64Discente do curso Ciência da Computação, na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
francyarapiun@gmail.com 
65Discente do curso de Matemática e Física na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
marliison327@gmail.com  
66 Orientadora do projeto. Me. em Antropologia, docente na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
paulacolares@gmail.com 
67 Co-Orientadora do projeto. Mestre em Linguística, docente na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 

denize.carneiro@ufopa.edu.br.   
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2.20 FORTALECIMENTO CULTURAL DA ALDEIA ANINGALZINHO, ATRAVÉS 
DA MEDICINA TRADICIONAL. 

 
Cleberson Cardoso Santana68 

Paula de Mattos Colares69 
Denize de S. Carneiro70 

 
 
RESUMO: Apresento neste trabalho o resultado obtido em uma oficina sobre a medicina 
tradicional, direcionada aos jovens do povo Tupaiú, habitantes da aldeia Aningalzinho, 
localizada à margem esquerda do Rio Arapiuns/PA. Esta atividade foi realizada no 
âmbito do projeto Fortalecimento Cultural da Aldeia Aningalzinho, através da Medicina 
Tradicional, desenvolvido com objetivo de proporcionar o fortalecimento e o incentivo do 
uso de remédios tradicionais  para prevenção e combate de doenças na aldeia. Esse 
tipo de atividade é relevante para que nós indígenas conservemos e valorizemos os 
saberes da nossa cultura para repassarmos às futuras gerações. Por isso, a ação de 
fortalecimento cultural pretendeu aprimorar os conhecimentos e integrar a juventude no 
universo de saberes do povo Tupaiú. Esta atividade utilizou-se da metodologia de 
pesquisa-ação que prevê a resolução de uma situação-problema de forma conjunta e 
participativa. Durante a oficina professores tradicionais - parteiras, puxadeiras e pajés 
- ensinaram os jovens sobre a diversidade de plantas e suas utilidades. Em seguida, 
realizaram a produção de xaropes, garrafadas, remédios que servem para a cura de 
doenças. Apesar de grandes dificuldades para a realização deste projeto, conseguimos 
implementar nossa proposta e alcançamos o resultado esperado. Como acadêmico 
indígena, vejo que a experiência proporcionou a troca de saberes com os mais velhos, 
proporcionando-me amadurecimento e autoconfiança, fortalecendo-me como indígena.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Medicina Tradicional; Povo Tupaiú; Professores Tradicionais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
68 Discente do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
clebersontupaiu@gmail.com 
69 Orientadora do projeto. Me. em Antropologia, docente na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
paulacolares@gmail.com 
70 Co-Orientadora do projeto. Mestre em Linguística, docente na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
denize.carneiro@ufopa.edu.br.   
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2.21 COMPARTILHANDO HISTÓRIA E CULTURA DA ALDEIA NOVO 
HORIZONTE 

 
Leandro Sousa71 

Paula Mattos Colares72 
Denize de Souza Carneiro73 

 
 
 
RESUMO: Este trabalho apresenta dados da execução de uma ação no âmbito do 
projeto Compartilhando História e Cultura da Aldeia Novo Horizonte, aldeia localizada 
à margem direita do Rio Arapiuns, povo Arapiun. O projeto está incluso em um projeto 
mais abrangente, denominado Cipó: Integrando Ensino, Pesquisa e Extensão, 
coordenado por docentes da Formação Básica Indígena da Ufopa. A experiência teve 
como objetivo o resgate e o fortalecimento da cultura do povo Arapiun, um legado 
deixado por nossos ancestrais que hoje vive na memória dos mais antigos da aldeia, 
inclusive no cotidiano das pessoas, tendo em vista a valorização dos conhecimentos 
tradicionais pelos mais jovens do grupo. A construção deste projeto adotou como 
metodologia a pesquisa – ação, que conta com a cooperação ativa do envolvidos. A 
ação desenvolvida foi uma roda de conversa, na qual o pajé Sebastião Arapiun, a 
cacica Ediane Arapiun, o professor de nheengatu Márcio Arapiun e demais moradores 
antigos, compartilharam histórias e saberes do nosso povo às crianças e jovens. Esses 
conhecimentos referiram-se ao artesanato, aos remédios caseiros, aos contos e cantos 
em nheengatu e, principalmente, à história do povo Arapiun da aldeia Novo Horizonte. 
Através desta experiência atingimos nosso objetivo, pois, alcançamos um público além 
do esperado (entre jovens, adultos e crianças) e os mais velhos se sentiram valorizados. 
Para mim foi uma grande satisfação proporcionar essa experiência aos parentes da 
minha aldeia.   
 
PALAVRAS-CHAVE: História e Cultura Arapiun; Sábios Arapiun; Aldeia Novo 
Horizonte/PA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
71 Discente do curso de Economia, na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: leadrosousa020@gmail.com. 
72 Docente na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: paulacolares@gmail.com. 
73 Docente na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: dchiaretta@hotmail.com.  
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2.22 CONHECENDO OS DIREITOS INDÍGENAS NA TERRA DOS ENCANTADOS:  

UMA CONVERSA SOBRE PROTOCOLO DE CONSULTA 
 
 

Denner Fabrício Gama de Sousa74 
Gecinei Ferreira Henrique75 
Paula de Mattos Colares76 

Denize de S. Carneiro77 
 
RESUMO: Para proteger o Território Terra dos Encantados e sensibilizar os comunitários 
sobre os direitos dos povos indígenas, desenvolvemos o projeto “Conhecendo os Direitos 
Indígenas na Terra dos Encantados: uma conversa sobre protocolos de consulta”, cujo 
propósito foi o de apresentar os protocolos de consulta aos indígenas para que, num 
futuro próximo, possam utilizá-lo como uma ferramenta para a garantia de direitos. A 
ação aconteceu na aldeia Aminã, Rio Arapiuns, Município de Santarém-PA. O projeto 
procurou proporcionar conhecimentos e informações sobre os direitos previstos na 
Constituição Federal de 1988 e discutir como se organizar para usufruir deles. Foram 
dois dias de atividade: no primeiro dia trabalhamos por meio de palestra os artigos 
231 e 232 - Direito a consulta, livre, prévia e informada-, seguida de uma roda de 
conversa sobre os problemas enfrentados pelas aldeias do Território. No segundo, 
fizemos uma oficina, utilizando a metodologia de grupos para elaboração dos eixos do 
Protocolo de Consulta, com perguntas relacionadas a aldeia e sobre os temas 
abordados no primeiro dia. Feito isso o nosso objetivo foi alcançado com sucesso, pois 
os indígenas compreenderam o que estava sendo repassado, o que ficou explícito no 
segundo dia nas apresentações dos resultados do trabalho em equipe. Vale esclarecer 
que o projeto foi realizado mais com o papel de levar informações e conscientização 
sobre os direitos indígenas, uma vez contendo esses conhecimentos podemos lutar por 
nossos direitos. Essa ação foi o início, mas já temos agendado a segunda etapa, um 
encontro não apenas com os indígenas de Aminã, mas com todas as aldeias do Território 
para discutir a construção do Protocolo de Consulta com mais profundidade e com o 
auxílio de pessoas que entendem da construção desse tipo de documento. Ou seja, essa 
nossa ação foi o início de um processo de luta pelos nossos direitos, conquistados com 
muito sangue de parente derramado, para que fossemos reconhecidos como seres 
humanos que possui culturas específicas e que devem ser respeitadas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Direitos Indígenas; Protocolo de consulta; Terra dos Encantados. 
 
 
 

                                        
74 Discente do curso de Bacharelado em Engenharia de Pesca, na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
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2.23 IMPACTOS DAS HIDRELÉTRICAS NA VIDA DOS INDÍGENAS E 
RIBEIRINHOS 
 

Ricardo Akai Munduruku78 
Paula de M. Colares79 

Denize de S. Carneiro80 
 

 
RESUMO: Pretende-se nesta comunicação apresentar nossa experiência referente ao 
desenvolvimento do projeto O impacto das Hidrelétricas na vida dos indígenas e 
ribeirinhos, que teve como objetivo mostrar para a população indígena da aldeia 
Primavera, Terra Indígena Munduruku, Alto rio Tapajós/PA, os perigos que a construção 
de uma hidrelétrica pode causar não apenas na vida das pessoas, mais também na 
fauna e flora regional, que é destruída com a mudança do fluxo das águas, mudando 
totalmente o habitat dos animais marinhos. Para isso, em setembro de 2018, organizamos 
um Cine Debate, em parceria com a Secretaria de Educação de Jacareacanga/PA, que 
colaborou com o equipamento de Data Show e mais 80 litros de gasolina para chegar 
à aldeia; que por sinal apresenta um trajeto um pouco cansativo, pois para chegar lá 
passamos por grandes barreiras: enfrentamos 3 horas de puro sol quente dentro de um 
caminhão sem nenhuma estrutura boa;  chegando ao ponto de acesso das embarcações 
de pequeno porte, enfrentamos mais um desfio de passar uma cachoeira de mais 5 
quilômetros de espessura e um dia e meio de viagem até o nosso destino final. Na aldeia 
foi mais tranquilo. A comunidade ajudou com a organização da escola, onde foi 
realizado o cine debate, que ocorreu a partir da exibição de documentários que 
abordam a questão dos impactos gerados por hidrelétricas. Foi um momento bastante 
esclarecedor para todos e também preocupante, pois, somos ameaçados por 
empreendimentos desse porte. O cacique da aldeia gostou muito da atividade e me 
parabenizou por ter levado resultado positivo com tão pouco de estudo na universidade. 
Aqui termino meu resumo, estou feliz e realizado porque minha comunidade ficou muito 
feliz com minha atuação lá e também com as Ações Afirmativas da Ufopa. Obrigado!   
 
PALAVRAS-CHAVES: Construção de hidrelétricas; Impactos ambientais; Ameaça à vida 
do povo munduruku; Aldeia Primavera/PA.   
 
 
 
 
 
 

                                        
78 Discente do curso em Licenciatura em Geografia. Na Universidade Feral do Oeste do Pará. Indígena da etnia 
munduruku. E-mail: akairicardo@gmail.com.  
79 Orientadora do projeto. Me. em Antropologia, docente na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
paulacolares@gmail.com.  
80 Co-Orientadora do projeto. Mestre em Linguística, docente na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
denize.carneiro@ufopa.edu.br.   
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2.24 OS IMPACTOS DA PESCA PREDATÓRIA NA ALDEIA/COMUNIDADE 
ENSEADA DO AMORIM 
 
 

Ruth de Sousa Santos Barros81  
Julie Stefany dos Santos Basílio82  

Paula de Mattos Colares83 
Denize de S. Carneiro84 

  
 

 

RESUMO: O projeto intitulado Os impactos da Pesca Predatória na Aldeia/Comunidade 
Enseada do Amorim teve como objetivo levar informações para os indígenas com o intuito 
de gerar discussão sobre os principais problemas que afetam os moradores daquela 
região, no que diz respeito à pesca predatória, um tipo de pesca que retira do ambiente 
aquático mais do que ele consegue repor, diminuindo a sua produtividade.  Assim, para 
alcançar tal objetivo, em setembro de 2018, realizamos uma ação na Escola Municipal 
Antônio Pedro dos Reis, que contou com a participação de discentes do quinto ao nono 
ano. Nesta oportunidade, desenvolvemos uma programação, informando e debatendo 
sobre o tema junto aos participantes, os quais entenderam que devem combater a pesca 
ilegal que ocorre frequentemente na região por pessoas que não residem na aldeia. 
Além desta atividade, realizamos uma pesquisa em alguns órgãos para verificar quem 
poderia apoiar nossa proposta e constatamos que há andamento, no ICMBIO, um projeto 
voltado para coibir a prática da pesca ilegal na região do Baixo Tapajós, com o qual 
pretendemos contribuir, informando e conscientizando os indígenas sobre o assunto. 
 
PALAVRAS CHAVE: Pesca Predatória; Impactos ambientais; Enseada do Amorim/PA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
81 Discente do curso Ciências e Tecnologia das Águas na Universidade Feral do Oeste do Pará. E-mail: 
ruthyu48@gmail.com. 
82 Discente do curso de Arqueologia na Universidade Feral do Oeste do Pará. E-mail: santosjuly449@gmail.com. 
83 Orientadora do projeto. Me. em Antropologia, docente na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
paulacolares@gmail.com.  
84 Co-Orientadora do projeto. Mestre em Linguística, docente na Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 
denize.carneiro@ufopa.edu.br.   
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3.1 USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
(NTICS) NO PROCESSO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA INDÍGENA 

 
Eliane Cristina Flexa Duarte85 

Claudir Oliveira86 

RESUMO: O projeto “Uso das NTICs no processo de formação acadêmica indígena” 
possibilita integrar às diversas ações da Universidade Federal do Oeste do Pará – 
UFOPA, como forma de fomentar intervenções que incluem os alunos indígenas no meio 
acadêmico em processo de formação superior, também mediante anseios deste público 
alvo (indígenas) nas questões que envolvem a manipulação das diversas ferramentas 
tecnológicas para o desenvolvimento de atividades didáticas oriundas das disciplinas 
ofertadas durante a trajetória acadêmica desses alunos na universidade. O projeto “Uso 
das NTICs no Processo de Formação Acadêmica Indígena” objetiva contribuir com o 
desenvolvimento de habilidades no âmbito das tecnologias digitais no processo de 
aprendizagem indígena, com os alunos ingressantes na Formação Básica Indígena – FBI, 
com a orientação de dois professores coordenadores do Instituto de Ciências da 
Educação – LIE/ICED/UFOPA e dez alunos bolsistas do curso de Licenciatura em 
Informática Educacional LIE/ICED/UFOPA. Dessa forma, foi elaborado um cronograma 
de atividades divididos em três etapas que oportunizaram aos acadêmicos utilizarem as 
principais ferramentas de edição de texto de acordo com as norma da ABNT, editor de 
apresentações, e ainda na oportunidade foram programadas atividades junto aos 
estudantes levando em consideração a cultura, a linguagem e valores de cada etnia, 
que resultou na produção de um e-book como um produto para divulgar a diversidade 
de cada povo indígena, representado pelos estudantes participantes do projeto. Com 
isso, alcançamos o objetivo proposto e constatamos a autonomia dos estudantes 
indígenas no uso dos recursos digitais para o desenvolvimento de atividades 
acadêmicas. Acreditamos que discutir a educação na perspectiva do exercício da 
cidadania perpassa também pela inclusão digital como uma forma de inclusão social, o 
que representa desafios no uso de recurso tecnológico. 

PLAVRAS-CHAVE: NTICs; cidadania, habilidade; inclusão digital; inclusão social. 

 
 
 
 
 
 

                                        
85 Coordenadora do Projeto. Docente na Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, Doutora em 

Educação. E-mail: eliane.duarte@ufopa.edu.br ; eliflexa@hotmail.com. 
86 Vice Coordenador do Projeto. Docente na Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, Doutor em 
Modelagem Computacional E-mail: claudir.oliveira@ufopa.edu.br; coliverra@gmail.com. 
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