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Resumo do Projeto de Extensão: 

O Curso de Extensão FILOSOFIA, LITERATURA e CINEMA “NORTIDADES BRASILEIRAS” se 

volta à reflexão dos dramas sociais, econômicos, políticos, ambientais, culturais e 

educacionais dos povos que habitam a Amazônia Brasileira, através de obras 

cinematográficas produzidas in loco, nos sete Estados da Região Norte do Brasil. Dividido 

em quatro etapas – cada uma compreendendo um semestre letivo – o curso terá duração de 

dois anos. Cada etapa compreenderá seis encontros, com exibição de documentários e 

filmes de longa e curta metragens, organizados em torno de temáticas alternadas: 

nacionalidades indígenas, populações ribeirinhas, novas fronteiras agrícolas, ocupações 

migratórias, extração mineral, preservação e degradação ambiental, processos 

educacionais, exploração trabalhista, conflitos e violências, presenças e omissões do 

Estado, religiosidades e identidades culturais. 

 

1– Duração: 2 anos (1º e 2º semestres de 2020, 1º e 2º semestres de 2021) 

Carga Horária para Certificação: 120 horas com 4 etapas de 30 horas cada. 

Dias: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e Sábado, alternadamente. 

Horário: 19:15 horas às 22:45 horas. 

Carga Horária para os docentes coordenadores: 64 horas semestrais, sendo 32 horas de 

preparação (planejamento e organização, reuniões, divulgação, pesquisa e publicação) e 

32 horas de execução dos encontros. 

Público-alvo: acadêmicos, professores e servidores técnico-administrativos da UnirG e 

outras IES e público em geral 

Vagas: 120. 

Local: Salão Laudete Aires – Sede da APUGSSind. 

Matrículas: realizadas eletronicamente, através de plataforma digital pelo site 

www.lapisvia.com.br , mantido e custeado pelo coordenador Prof. José Carlos de Freitas, 

meio também de disponibilidade de material teórico e relatórios dos encontros. As 

matrículas obedecem rigorosamente à ordem cronológica de acesso. 

http://www.lapisvia.com.br/
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2 – Coordenador (a) do Projeto (Proponente):   

Profª. Me. EDNA MARIA CRUZ PINHO (4 horas) 

Prof. Esp. GILBERTO CORREIA DA SILVA (voluntário) 

Prof. Me. JOEL MOISÉS SILVA PINHO (4 horas) 

Prof. Me. JOSÉ CARLOS DE FREITAS (4 horas) 

Profª. Me. MARIA WELLITANIA DE OLIVEIRA (4 horas) 

Prof. Me. PAULO HENRIQUE COSTA MATTOS (4 horas) 

Prof. Me. RAFAEL SILVA OLIVEIRA (4 horas) 

Prof. Me. WIRLLEY QUARESMA DA CUNHA (4 horas) 

3 – Participantes 

3.1 – Professor (a) 

Todos os professores relacionados acima. 

3.2 – Acadêmicos: 

Alunos dos cursos de Direito, Pedagogia, Psicologia e Letras a serem convidados. 

3.3 – Colaboradores de outras IES: 

Professores do Instituto Federal do Tocantins – IFTO (convidados) 

Professores da Universidade Federal do Tocantins e outras IES (convidados). 

Pesquisadores de outras IES. 
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4 – Caracterização da Situação Problema:  

  A Amazônia Brasileira, na conjuntura política promovida pelo atual governo brasileiro, 

constou como um ponto de debate no mundo, atraindo os olhos de organismo internacionais 

como a ONU e ONGs que militam em favor da preservação ambiental. O governo que tomou 

posse em 2019, sob campanha eleitoral à base de um nacionalismo exacerbado, prometera 

abrandar as regras de proteção à floresta, aos povos indígenas, permitindo a ampliação 

das fronteiras agrícolas, da extração de minérios e do avanço da pecuária. Desprotegida, a 

Amazônia passa a ser a última terra cobiçada pelo capital exploratório. Vige em torno dela 

e dos povos que nela habitam um programa que podemos identificar como 

NECROPOLÍTICA, aos moldes do que propõe o filósofo africano Achille Mbembe. Uma 

política de morte, de matança, que culmina na eliminação de lideranças indígenas e 

agentes dos Direitos Humanos. Apesar de ser propulsionador do problema, é claro para este 

projeto que se trata de um processo há muito empreendido e que se agudiza no momento 

atual em que o governo não consegue disfarçar medidas fascistas de comando. Assim, este 

projeto privilegia, no período de dois anos, uma reflexão sobre a Região Norte Brasileira, 

composta de sete Estados (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), 

através de obras do cinema, capaz de produzir uma consciência adequada dos problemas 

diversos enfrentados pelos povos que moram nesta região, bem como suas condições de 

existência que lhes dão identidade cultural. 

5 – Justificativas e Relevância Social:  

O Projeto FILOSOFIA, LITERATURA e CINEMA completou dez anos de reflexão sobre os 

mais diversos temas da atualidade, sempre se primando pela interdisciplinaridade, crendo 

que a Arte Cinematográfica é uma das ocasiões primorosas de provocação do pensamento. 

Pensar o real é o primeiro passo para um possível engajamento. Entender o real, depois de 

pensá-lo, pode resultar sobretudo na sua defesa e proteção, na adequabilidade da ação 

humana. É possível reivindicar-lhe um corpus de direito. Desta forma, dentro da experiência 

desta década de caminhada, o Projeto elege a causa urgente: a vida abrigada pela Região 

Amazônica, seja de nativos indígenas, seja de ribeirinhos, de povos das cidades, de 

agricultores, de plantas e animais que dela carecem para existir.  

A Amazônia ultrapassa os limites de uma simples existência para ser inscrita no rol das 

coisas que solicitam resistência. O cinema vive de dramas cujas narrativas precisam ser 

levadas a sério para o estabelecimento de significados profundos dos homens e situações. 
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As ameaças à Amazônia, incluindo o grande incêndio do ano que passou e os projetos 

necropolíticos do capital, nos colocam o problema de ter que ouvir as vozes das 

calamidades, o grito dos excluídos, o sangue dos expurgados e o drama de quem se situa 

na fronteira dos que chegam para explorar. 

O Cinema pode e deve fazer refletir. Feito a partir de imagens, pode orientar olhares 

melhores sobre toda a dramática da Região Norte Brasileira. A Universidade deve albergar 

todas as reflexões, sobretudo as que são propiciadas pela Arte. 

 

6 – Objetivos: 

Objetivo Geral:  

Este curso tem, como objetivo geral, aproveitar obras cinematográficas para refletir sobre 

problemas ocupacionais da Região Amazônica na atualidade. 

Objetivos Específicos:  

A discussão proposta, por meio das narrativas cinematográficas e literárias, tem como 

objetivos específicos: 

 Pensar sobre os povos amazônicos, seja da cidade ou da floresta e os impactos que 

a exploração do capital lhes acarreta; 

 Refletir sobre a degradação ambiental provocada pela extração mineral e expansão 

do agronegócio. 

 Criticar demandas governamentais que redundam em necropolíticas sobre todas as 

formas de vida; 

 Perceber a diversidade cultural dos povos habitantes como fonte de educação e 

resistência; 

 Criar consciência de engajamento político em favor de minorias desprotegidas; 

 Aprender a respeitar a autonomia das nações indígenas e seu direito à terra; 

 Perceber a vida além da visão pragmática do capital; 

 Entender o desenvolvimento econômico não como expropriação, mas como 

comunhão com o meio-ambiente; 

 Tomar consciência dos conflitos e das violações de direitos fundamentais do homem 

e da natureza na região. 
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7 – Revisão Literária (Fundamentação Teórica):  

  No ano em que o Brasil dava a si uma nova Constituição, foi assassinado Chico 

Mendes, em Xapori, no Acre. Em 2005, foi assassinada Irmã Dorothy, em Anapu, no Pará. 

Em dez anos, foram registrados 35 assassinatos de indígenas só no Estado do Maranhão 

(G1 12/12/2019). O caso do assassinato do líder Paulino Guajajara, na Terra Indígena 

Arariboia, na região de Bom Jesus das Pedras, Maranhão, em 2019, com repercussão na 

mídia nacional, coincidiu com o fato da Amazônia em chamas, fato que chamou a atenção 

do mundo. A morte do líder indígena se deu por confronto com madeireiros da região. Em 

outros lugares, como no Pará, o confronto é por conta de garimpos ilegais em terras 

indígenas. Em Mato Grosso do Sul, segundo o CIMI, a nação Guarani-Kaiwá enfrenta o 

drama do suicídio. Em 2014, foram 129 casos. 

Entre as causas desta violência, com baixas sempre desproporcional em desfavor das 

comunidades indígenas, estão a expansão capitalista do agronegócio, a extração de 

madeira e minério, o avanço da pecuária de corte e o garimpo. A situação piorou com a 

eleição de Jair Bolsonaro para a Presidência do Brasil. Em suas campanhas eleitorais, havia 

a promessa de não demarcar terras indígenas, desmantelar a FUNAI e o IBAMA, órgãos 

diretamente envolvidos na proteção de povos e vidas das florestas brasileiras. De outra 

forma, a promessa do candidato de dar passe livre ao porte de arma e a identificação 

errônea que ele faz da atuação dos Direitos Humanos com o comunismo soviético, levou 

muitos de seus apoiadores a avançar sobre a floresta e seus habitantes com ganas de 

apropriação. 

A Região Norte Brasileira, composta de sete Estados, é a maior região do país e tem 

diferenças fundamentais. Ela abriga cidades antigas e novas, a maior bacia hidrográfica do 

planeta, povos silvícolas e povos migrantes de outras regiões do país. As cidades, em sua 

maioria, carecem de infraestruturas dignas para seus habitantes. O modelo de ocupação de 

terras ainda virgens, pertencentes à União ou a povos tutelados por ela, como é o caso dos 

indígenas, precisa ser barrado ou repensado. É preciso pensar a vida, humana e inumana, 

em seus plenos direitos de existir. 

Filósofos como Hans Jonas, Edgar Morin, Michel Serres, Boaventura de Sousa Santos, 

Michael Hardt, Antonio Negri, Jacques Rancière, Judith Butler e sociólogos como Boaventura 
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de Sousa Santos, Jessé de Souza e antropólogos com Arjun Appadurai, dedicaram páginas 

a criticar a matriz de progresso que a modernidade, crente no progresso humano, 

implementou, desfigurando a natureza, as comunidades e o próprio homem. Na atualidade, 

e sobretudo a partir das intenções de governos como o de Trump nos EUA e as de Bolsonaro 

no Brasil, a matriz do progresso neoliberal, de pleno apoio ao mercado, promove uma 

disseminação do ódio a tudo o que a contraria. Neste intento, são de grande relevância os 

estudos do filósofo africano Achille Mbembe que vê, nesta fase do capital, um 

desdobramento da colonização, agora com o confinamento e expulsão de povos e 

comunidades. Em Políticas da inimizade, o pensador avalia toda uma programática da 

Necropolítica, desde a colonização até os dias de hoje, sempre diaspórica e com resultados 

nefastos para o mundo. Achille fala de um Outro sempre mantido num apartheid, situação 

agravada quando, diante das conquistas tecnológicas, nem o mundo do trabalho existe 

como antes.  Em Crítica da razão negra, ele escreve: “Já não há trabalhadores propriamente 

ditos. Só existem nômades do trabalho. Se, ontem, o drama do sujeito era ser explorado 

pelo capital, a tragédia da multidão hoje é já não poder ser explorada de modo nenhum, é 

ser relegada a uma „humanidade surpérflua‟, entregue ao abandono, sem qualquer 

utilidade para o funcionamento do capital.” (2019, 15-16). 

A questão amozônica transcende a preocupação exclusiva com o meio ambiente. Nela há 

povos, comunidades que dali não podem ser retirados, mas que precisam estar integradas 

numa economia de sustentabilidade em harmonia com a natureza. Há cidades que 

precisam de infraestruturas dignas para seus habitantes. E certamente deve haver limites 

para as expansões agrícolas e pecuaristas que têm, em velhos modelos, o seu modus 

operandi. De igual forma, o homem amazônico, em sua pluralidade cultural, precisa ser 

vislumbrado, ouvido. A Amazônia se tornou a preocupação do mundo como o novo sujeito 

oprimido e, como propunha a pedagogia de Freire, é preciso antes de tudo aprender com 

ela. Este Projeto é, além do mais, um ouvir de vozes, uma redescoberto do que perdemos no 

Outro. 

Os teóricos que devem dar embasamento para o curso são Achille Mbembe, Michael Hardt, 

Antonio Negri, Pierre Dardot, Christian Laval, David Harvey, Michael Löwy, Jacques 

Rancière, Istvan Mészaros, Arhun Appadurai, Jessé de Souza, José de Souza Martins, além 

de suportes de órgãos como o CIMI (Conselho Indigenista Missionário) e CPT (Comissão 

Pastoral de Terra) da Igreja Católica que atuam junto às comunidades abrangidas. 
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8 – Metodologia (Material e Métodos):  

O curso adotará metodologia com os seguintes desdobramentos: 

1 – Apresentação contextualizada do filme ou do documentário; 

2 – Exibição do filme; 

3 – Exposições orais sobre o filme, com aplicação de autores da filosofia; 

4 – Debate ou depoimentos. 

 

09– Cronograma (Etapas): 

I ETAPA – 2020-01 

ETAPAS DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO 

PROJETO 
Fev Mar Abr Mai Jun 

Divulgação do Projeto x     

Período de Matrícula dos Alunos no Projeto x     

Início dos Encontros  x x x x 

Construção do Relatório Semestral do Projeto     x 

 

 

I ETAPA – 2020-01 

CRONOGRAMA dos 

ENCONTROS 

(4 horas cada) 

CONTEÚDO 

I Encontro 

02/03/2020 (segunda-feira) 

Tocantins 

Filme: O nome da morte (Direção de Henrique Goldman, 

Brasil, 2018). 

Tema: Grilagem, pistolagem e apropriação territorial. 
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II Encontro 

17/03/2020 (terça-feira) 

Pará 

Filme: Xingu (Direção de Cao Hamburger, Brasil, 2012) 

Tema: A existência indígena e a questão das terras indígenas 

a demarcar. 

 

III Encontro 

01/04/2020 (quarta-feira) 

*horário de sábado 

Amazonas 

Filme: Dois irmãos (Direção de Luiz Fernando Carvalho, Brasil, 

2013). 

Tema: Estruturas da sujeição e emancipação na cidade 

tropical em ruínas. 

 

IV Encontro 

30/04/2020 (quinta-feira) 

Acre 

Filme: Amazônia em chamas (Direção de John Frankenheimer, 

EUA, 1994). 

Tema: Chico Mendes, a luta pelo desenvolvimento sustentável 

do homem na floresta. 

 

V Encontro 

15/05/2020 (sexta-feira) 

Romaima 

Documentários: Cruviana Camará ( UFRR, 2018); Nas trilhas 

de Makunaíma (Direção de Thiago Biglia, Brail, 2007). 

Tema: A construção da identidade em povos plurais 

migratórios. 

VI Encontro 

30/05/2020 (sábado) 

Rondônia 

Filme: Mad Maria (Brasil, 2005). 

Tema: Progresso e extermínio de vidas. 

 

 

CRONOGRAMA DAS REUNIÕES 

(4 horas cada) 

Fevereiro de 2020 

05 
Divulgação do curso; planejamento do Encontro; estudos dos textos propostos; 

assistência prévia dos filmes. 

12 
Divulgação do curso; planejamento do Encontro; estudos dos textos propostos; 

assistência prévia dos filmes. 

19 
Divulgação do curso; planejamento do I Encontro; estudos dos textos propostos; 

assistência prévia dos filmes. 

Março de 2020 

11 
Planejamento do II Encontro; estudos dos textos propostos; assistência prévia dos 

filmes. 
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25 
Planejamento do III Encontro; estudos dos textos propostos; assistência prévia dos 

filmes. 

Abril de 2020 

08 
Planejamento do IV Encontro; estudos dos textos propostos; assistência prévia dos 

filmes. 

15 
Planejamento do IV Encontro; estudos dos textos propostos; assistência prévia dos 

filmes. 

Maio de 2020 

06 
Planejamento do V Encontro; estudos dos textos propostos; assistência prévia dos 

filmes. 

20 
Planejamento do VI Encontro; estudos dos textos propostos; assistência prévia dos 

filmes. 

Junho de 2020 

03 
Planejamento do II Etapa; estudos dos textos propostos; produção do relatório 

semestral. 

10 
Planejamento do II Etapa; estudos dos textos propostos; produção do relatório 

semestral. 

 

II ETAPA – 2020-02 

ETAPAS DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO 

PROJETO 
Ago Set Out Nov Dez 

Divulgação do Projeto x     

Período de Matrícula dos Alunos no Projeto x     

Início dos Encontros  x x x x 

Construção do Relatório Semestral do Projeto     x 

 

 

II ETAPA – 2020-02 

CRONOGRAMA dos CONTEÚDO 
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ENCONTROS 

(4 horas cada) 

I Encontro 

24/08/2020 (segunda-feira) 

Tocantins 

Documentário: Guerrilha do Araguaia (Direção de Eduardo 

Castro, Brasil, 2005). 

Tema: Violência no Estado de exceção delituoso. 

 

II Encontro 

15/09/2020 (terça-feira) 

Pará 

Curtas: Ameaçados (Direção de Júlia Mariano, Brasil, 2014); 

Sombras de um rio (Direção de Fernanda Brito e Lou Spinelli, 

Brasil, 2016); Catadores de sonhos (Direção de  Homero Flávio 

e Úrsula Vidal, Brasil, 2016); A Margem (Direção de Carlos de 

Matos Bandeira, Brasil, 2013). 

Tema: Desenvolvimentismo na Amazônia paraense. 

 

III Encontro 

30/09/2020 (quarta-feira) 

Amazonas 

Filme: Maria (Direção de Elen Lint, Brasil, 2017). 

Documentário: Encantadas (Direção de Taís Lobo, Brasil, 

2019). 

Tema: Gênero e luta social na Amazônia. 

 

IV Encontro 

22/10/2020 (quinta-feira) 

Rondônia 

Documentário: Jaci: sete pecados de uma obra amazonense 

(Direção de Caio Cavechini, Carlos Juliano Barros, Brasil, 

2011. 

Tema: Desenvolvimento econômico e degradação ambiental. 

 

V Encontro 

06/11/2020 (sexta-feira) 

Acre 

Filme: Soldados da borracha (Direção de Wolney Oliveira, 

Brasil, 2019). 

Tema: Migração, fronteiras extrativistas e os abandonados 

pelo Estado. 

VI Encontro 

28/11/2020 (sábado) 

Roraima 

Curtas: I Arqueiros (Direção de Thiago Biglia, Brasil, 2016); 

Fronteira em combustão (direção de Thiago Biglia , Brasil, 

2016). 

Tema: Resistência e sobrevivência do homem em suas 

culturas. 

 

 

CRONOGRAMA DAS REUNIÕES 

(4 horas cada) 
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Agosto de 2020 

05 
Divulgação do curso; planejamento do Encontro; estudos dos textos propostos; 

assistência prévia dos filmes. 

12 
Divulgação do curso; planejamento do Encontro; estudos dos textos propostos; 

assistência prévia dos filmes. 

19 
Divulgação do curso; planejamento do I Encontro; estudos dos textos propostos; 

assistência prévia dos filmes. 

Setembro de 2020 

02 
Planejamento do II Encontro; estudos dos textos propostos; assistência prévia dos 

filmes. 

09 
Planejamento do II Encontro; estudos dos textos propostos; assistência prévia dos 

filmes. 

23 
Planejamento do III Encontro; estudos dos textos propostos; assistência prévia dos 

filmes. 

Outubro de 2020 

01 
Planejamento do IV Encontro; estudos dos textos propostos; assistência prévia dos 

filmes. 

08 
Planejamento do IV Encontro; estudos dos textos propostos; assistência prévia dos 

filmes. 

29 
Planejamento do V Encontro; estudos dos textos propostos; assistência prévia dos 

filmes. 

Novembro de 2020 

11 
Planejamento do VI Encontro; estudos dos textos propostos; assistência prévia dos 

filmes. 

18 
Planejamento do VI Encontro; estudos dos textos propostos; assistência prévia dos 

filmes. 

Dezembro de 2020 

02 
Planejamento do II Etapa; estudos dos textos propostos; produção do relatório 

semestral. 

09 
Planejamento do II Etapa; estudos dos textos propostos; produção do relatório 

semestral. 
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III ETAPA – 2021-01 

ETAPAS DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO 

PROJETO 
Fev Mar Abr Mai Jun 

Divulgação do Projeto x     

Período de Matrícula dos Alunos no Projeto x     

Início dos Encontros  x x x x 

Construção do Relatório Semestral do Projeto     x 

 

 

III ETAPA – 2021-01 

CRONOGRAMA dos 

ENCONTROS 

(4 horas cada) 

CONTEÚDO 

I Encontro 

(a definir conforme Calendário 

Acadêmico) 

Tocantins 

Curta: A massa que faz o pão (Direção de Hélio Brito, Brasil, 

2018). Documentário: O caminho das onças (Direção de 

Sérgio Sanz, Brasil, 1997). 

Tema: A construção da Rodovia Belém-Brasília e o movimento 

de ocupação da Região Norte. 

 

II Encontro 

(a definir conforme Calendário 

Acadêmico) 

Pará 

Curtas: Belém do Pará (Direção de Líbero Luxardo, Brasil, 

1966); Chama Verequete (Direção de Luiz Arnaldo Campos e 

Rogério Parreira, Brasil, 2002); Mestres praianos do carimbo de 

Maiandeua (Direção de Artur Arias Dutra, Brasil,  2015); Mãos 

de outubro (Direção de Vitor Lima, Brasil, 2009); Viva o Auto 

(Direção de Shinohara, Brasil, 2016). 

Tema: Construção de identidades tradicionais amazônicas 

paraenses. 

 

III Encontro 

(a definir conforme Calendário 

Acadêmico) 

Pará 

Filme: Brincando nos campos do senhor (Direção de Hector 

Babenko, Brasil, 1991. 

Tema: Confronto, violência e extermínio de povos indígenas. 

 

IV Encontro Rondônia 
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(a definir conforme Calendário 

Acadêmico) 

Documentário: Caçambada Cutuba (Direção de Zola Xaviaer, 

Brasil, 2019);  

Tema: Rondônia no contexto político da ditadura militar 

brasileira. 

 

V Encontro 

(a definir conforme Calendário 

Acadêmico) 

Pará 

Filme: Encantados (Tizuka  Yamazaki, Brasil, 2017). 

Tema: Caruanas de Marajó e sua cultura. 

VI Encontro 

(a definir conforme Calendário 

Acadêmico) 

Pará 

Filme: Serra Pelada (Direção de Heitor Dhalia, Brasil, 2013. 

Tema: Garimpo, ouro e miséria humana e da natureza. 

 

 

CRONOGRAMA DAS REUNIÕES 

(4 horas cada) 

Fevereiro de 2021 

A definir 
Divulgação do curso; planejamento do Encontro; estudos dos textos propostos; 

assistência prévia dos filmes. 

A definir 
Divulgação do curso; planejamento do Encontro; estudos dos textos propostos; 

assistência prévia dos filmes. 

A definir 
Divulgação do curso; planejamento do I Encontro; estudos dos textos propostos; 

assistência prévia dos filmes. 

Março de 2021 

A definir 
Planejamento do II Encontro; estudos dos textos propostos; assistência prévia 

dos filmes. 

A definir 
Planejamento do III Encontro; estudos dos textos propostos; assistência prévia 

dos filmes. 

Abril de 2021 

A definir 
Planejamento do IV Encontro; estudos dos textos propostos; assistência prévia 

dos filmes. 

A definir 
Planejamento do IV Encontro; estudos dos textos propostos; assistência prévia 

dos filmes. 

Maio de 2021 

A definir 
Planejamento do V Encontro; estudos dos textos propostos; assistência prévia 

dos filmes. 

A definir Planejamento do VI Encontro; estudos dos textos propostos; assistência prévia 
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dos filmes. 

Junho de 2021 

A definir 
Planejamento do II Etapa; estudos dos textos propostos; produção do relatório 

semestral. 

A definir 
Planejamento do II Etapa; estudos dos textos propostos; produção do relatório 

semestral. 

 

 

IV ETAPA – 2021-02 

ETAPAS DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO 

PROJETO 
Ago Set Out Nov Dez 

Divulgação do Projeto x     

Período de Matrícula dos Alunos no Projeto x     

Início dos Encontros  x x x x 

Construção do Relatório Semestral do Projeto     x 

 

IV ETAPA – 2021-02 

CRONOGRAMA dos 

ENCONTROS 

(4 horas cada) 

CONTEÚDO 

I Encontro 

(a definir conforme Calendário 

Acadêmico) 

Pará 

Curtas: Invisíveis Prazeres Cotidianos (Direção de Jorane 

Castro, Brasil, 2004); Cabelo seco no encontro dos rios (Direção 

de Joseline Trindade, Brasil, 2008); A batalha de São Braz 

(Direção de Adriana Oliveira, Brasil, 2006); Carnasat (Direção 

de Wirley Silva, 2007). 

Tema: Culturas urbanas paraenses. 

 

II Encontro 

(a definir conforme Calendário 

Acadêmico) 

Pará 

Curtas: Grito dos Excluídos (Direção de Evandro Medeiros, 

Brasil, 2006); Do rio ao aço (Direção de Alexandra Duarte e 

Deyze dos Anjos, Brasil, 2011); Minerando Conflitos (Direção 

de Thiago Cruz, Brasil, 2014); Terra pra quem (Direção de 
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Camila Fialho e José Viana, 2014). 

Tema: A questão agrária na Amazônia. 

 

III Encontro 

(a definir conforme Calendário 

Acadêmico) 

Pará 

Curtas: Na Canoa para Aprender (2010, 5 min., dir. Bruno 

Assis e Dani Franco) 

Ressocializar é preciso? (2012, 14 min., dir. coletiva) 

Educação Tradicional Munduruku (2014, 9 min., dir. Amazônia 

em Chamas) 

Xandu (2011, 24 min., dir. Renata do Rosário e Arthur Leandro) 

Barcos de Odivelas (2011, 14 min., dir. Angela Gomes e Cézar 

Moraes) 

Tema: Formas plurais de educar nas culturas amazônicas. 

IV Encontro 

(a definir conforme Calendário 

Acadêmico) 

Acre 

Documentário: Empate (Direção de Sérgio de Carvalho, Brasil, 

2018. 

Tema: Luta pela preservação ambiental. 

 

V Encontro 

(a definir conforme Calendário 

Acadêmico) 

Pará 

Filme: A guerreira Gavião (Direção de Robson Messias Lucas, 

Brasil, 2017). 

Tema: O povo Gavião e sua cultura. 

VI Encontro 

(a definir conforme Calendário 

Acadêmico) 

Pará 

Filme: Baixio das bestas (Direção de Cláudio Assis, Brasil, 

2007. 

Tema: A exploração e escravidão sexual de mulheres em 

zonas de mineração na Região Amazônica. 

 

 

CRONOGRAMA DAS REUNIÕES 

(4 horas cada) 

Agosto de 2021 

A definir 
Divulgação do curso; planejamento do Encontro; estudos dos textos propostos; 

assistência prévia dos filmes. 

A definir 
Divulgação do curso; planejamento do Encontro; estudos dos textos propostos; 

assistência prévia dos filmes. 

A definir 
Divulgação do curso; planejamento do I Encontro; estudos dos textos propostos; 

assistência prévia dos filmes. 

Setembro de 2021 

A definir Planejamento do II Encontro; estudos dos textos propostos; assistência prévia 
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dos filmes. 

A definir 
Planejamento do III Encontro; estudos dos textos propostos; assistência prévia 

dos filmes. 

Outubro de 2021 

A definir 
Planejamento do IV Encontro; estudos dos textos propostos; assistência prévia 

dos filmes. 

A definir 
Planejamento do IV Encontro; estudos dos textos propostos; assistência prévia 

dos filmes. 

Novembro de 2021 

A definir 
Planejamento do V Encontro; estudos dos textos propostos; assistência prévia 

dos filmes. 

A definir 
Planejamento do VI Encontro; estudos dos textos propostos; assistência prévia 

dos filmes. 

Outubro de 2021 

A definir 
Planejamento do II Etapa; estudos dos textos propostos; produção do relatório 

semestral. 

A definir 
Planejamento do II Etapa; estudos dos textos propostos; produção do relatório 

semestral. 

 

 

10– Resultados Esperados em cada etapa: 

1 – Atingir os objetivos especificados acima; 

2 – O gosto pela reflexão filosófica que não se dá apenas pela instrumentalização do livro; 

3 – Perceber a Arte como motivadora de significados profundos a respeito da existência e 

convivência social; 

4 – Possibilitar uma reflexão que leve às questões fundamentais dos filósofos, sobretudo no 

que concerne aos valores étnicos, morais, educacionais que caracterizam a complexa 

existência humana na Amazônia. 
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12– Recursos Necessários:  

12.1– Despesas  Unitário(R$) Total (R$) 

Certificados 10,00 1.200,00 

 Água, luz e refrigeração  1.000,00 

TOTAL  2.200,00 

 

12.2– Origem dos Recursos  

ÓRGÃO Valor (R$) 

Associação dos Professores Universitários de Gurupi – APUG-SSind 1.000,00 

Inscrições individuais previstas (R$ 10,00) 1.200,00 

Total (R$) 2.200,00 

 

 

Gurupi-TO, 27 de janeiro de 2020. 

 

 

Prof. Me. JOSÉ CARLOS DE FREITAS 
Coordenador Geral 
Matrícula nº 1580 

 

 

 

 

Prof. Esp. GILBERTO CORREIA DA SILVA 
Presidente da APUG-SSind 
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13– Parecer do Colegiado do Curso: 

 (Transcrever o parecer emitido em reunião do Colegiado do Curso) 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Coordenador do Curso 

Data: ____/_____/ 2020. 

 

14– Parecer da Pró-Reitoria de Graduação e Extensão: 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Pró-Reitor de Graduação e Extensão 

Data: ____/_____/ 2020. 

15– Parecer da Fundação quanto ao Orçamento 
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________________________________________________________________ 

Presidente da Fundação 

 

________________________________________________________________ 

Diretor Financeiro 

Data: ____/_____/ 2020. 

 

16– Homologação Final da Pró -Reitoria de Graduação e Extensão: 

          APROVADO nos termos apresentados 

 

APROVADO com ressalvas 

 

Indeferido 

 

___________________________ 

Pró-Reitor de Graduação e extensão 

Data: ____/_____/2020. 

 


